
INFORMACIÓ MUNICIPAL Any 13 Núm. 56 Setembre de 2009
Viu

Els ajuts de la Llei
de barris arriben a

Montornès

El retrat:
Iván Limia Boo Pàg. 11

Ajutsmunicipals per al
menjador escolar Pàg. 3

Asfaltat l’aparcament de
la zona esportiva Pàg. 6

Ampliació dels espais de
Promoció Econòmica Pàg. 8

Més informació, pàg. 5

Més informació, pàg. 10

La Generalitat aportarà al projecte 4,99
milions d'euros, la meitat del cost ini-
cial que s’ha situat en 9,9 milions
d’euros.

La subvenció pertany a la sisena convo-
catòria dels ajuts de la Llei de millora de
barris, àrees urbanes i viles que reque-
reixen una atenció especial.



SETEMBRE - 2009 2

EQUIP TÈCNIC
Edita:
Regidoria de Mitjans de Comunicació
Ajuntament de Montornès del Vallès

Redacció, disseny i compaginació:
Departament de Mitjans de Comunicació

Disseny monogràfic: Raül Huerta

Fotografia:
Departament de Mitjans de Comunicació
i Àrea del Territori

Paginació, fotomecànica i impressió:
Gràfiques Mogent

Dipòsit legal: B-3106/97

Paper ecològic. Distribució gratuïta
6.500 exemplars

Balcells C. de Federico García Lorca, 4 Tel. 93 568 08 99
Forn (La Bòbila) C. Major, 55 Tel. 93 568 83 30
Moreno Av. de l’Onze de Setembre, 38 Tel. 93 544 41 80
Trepat Av. de l’Onze de Setembre, 7 Tel. 93 568 17 48
Yáñez C. del Riu Mogent, 7 Tel. 93 568 09 47

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Octubre 2009
Forn: 1, 7, 13, 19, 30, 31

Moreno: 2, 3, 4, 8, 14, 20, 26

Trepat: 5, 16, 17, 18, 22, 28

Balcells: 6, 12, 23, 24, 25, 29

Yáñez: 9, 10, 11, 15, 21, 27

Setembre 2009
Balcells: 1, 4, 5, 6, 10, 25, 26, 27, 30

Forn: 2, 8, 14, 18, 19, 20, 21

Trepat: 3, 11, 12, 13, 17, 23, 29

Yáñez: 7, 16, 22, 28

Moreno: 9, 15, 24

OFICINA DE CATALÀ

Un any més l’Oficina de Català presenta l’oferta de cursos de
català de Montornès i de la resta de municipis del Vallès
Oriental. Hi ha cursos per als catalans que encara no saben
escriure bé la seva llengua, per als nouvinguts que la volen
aprendre, per a aquells que volen millorar el seu nivell de
català...

Les inscripcions i les proves de col·locació per a les perso-
nes que no saben quin és el seu nivell són a l’Oficina de
Català del Casal de Cultura, av. del Riu Mogent, 2 del 14 al
25 de setembre. El dies 14 i 15 només de 10 a 13 h, i a par-
tir del dia 16, als matins de 10 a 13 h i a les tardes de 16 a
19.30 h (excepte els divendres).

Aquest mes us recomanem dues pàgines
web pensades perquè descobriu paraules i

expressions de la llengua catalana:
www.paraules.cat i www.rodamots.com. Us

hi podeu subscriure gratuïtament i rebreu
cada dia per correu electrònic un breu mis-

satge amb una paraula o expressió del català, el
seu significat i exemples d’ús.

Millorem la nostra parla
Entre les llengües romàniques, és a dir, les que procedei-
xen del llatí, sovint hi ha diferències quant al gènere
d’alguns mots. Per exemple en francès i en català “les
dents” són femenines mentre que en castellà són mascu-
lines “los dientes”.

Avui ens fixarem en dos mots que en català són masculins
i que sovint es fan erròniament en femení: EL COSTUM i
EL DEUTE

Jo recomano recordar, i per què no, posar en pràctica, la
frase:

“Tinc el costum de pagar sempre els meus deutes”

Recomanacions

El Consorci per a la Normalització Lingüística i
l’Ajuntament de Montornès del Vallès con-

voquen el III Premi de microcontes Font
de Santa Caterina. Animem tothom que

tingui més de 16 anys i inquietuds literàries que
participi en el concurs. Les bases apareixen a la pagi-

na web de l’Ajuntament i les podreu trobar en paper a la
Biblioteca, a l’Ajuntament i al Casal de Cultura, entre

d’altres equipaments municipals

Per
escr

iure

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 també dilluns i dimecres de 17 a 19 h

VVVViiiinnnneeee    iiii    aaaapppprrrrèèèènnnn    ccccaaaattttaaaallllàààà
Cursos de català per a adults a Montornès

El Consorci fa 20 anys
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha
fet 20 anys. L’ens va néixer el 1989 gràcies a la voluntat
de la Generalitat i de nombrosos ajuntaments, consells
comarcals i diputacions, amb l’objectiu de facilitar el
coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de
Catalunya en tots els àmbits. 

En el context actual,
cada vegada més plural
lingüísticament, el
CPNL és, més que mai,
una eina bàsica per
garantir la presència
del català en el territori
que li és propi i per
fomentar que la nostra
llengua esdevingui un
punt de trobada i un
element de cohesió
social.
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Els ajuts, que es tramitaran mitjançant el
Departament de Serveis Socials, van adreçats a
aquells sol·licitants que hagin esgotat les possibili-
tats d'obtenir un ajut d'altres administracions, de la
família o que no puguin fer front al pagament del
servei en quantitats parcials.

Altres requisits que s'han de reunir per optar als
ajuts per al menjador escolar són que els fills de les
famílies destinatàries estiguin empadronats a
Montornès, que els fills beneficiaris de les presta-
cions estiguin escolaritzats a qualsevol dels centres
escolars de primària i de secundària del municipi i
que cap dels progenitors o responsables legals del
menor pugui fer-se’n càrrec en horari de migdia, tret
d'aquelles unitats familiars que no tinguin ingressos
econòmics de cap mena.

Els sol·licitants han de presentar a les oficines muni-
cipals (de dilluns a divendres de 9 a 14 h) una
instància acompanyada amb la documentació i la
informació requerida per a la valoració social i
econòmica.

EEDDIITTOORRIIAALL

Montornès guanya
El projecte “Montornès Nord Actua” ha estat un dels 10 pro-
jectes de municipis de més de 10.000 habitants que la
Generalitat de Catalunya ha premiat amb els ajuts de la Llei
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial. Aquest projecte té 38 actuacions que es
desenvoluparan en els propers quatre anys i té un pressupost
de 10 milions d'euros. És un projecte integral que pretén
millorar la qualitat de vida dels habitants del barri, treballar
per la cohesió social, ajudar a la rehabilitació d'habitatges i
millorar l'espai públic. 

Volem donar les gràcies a totes les persones, treballadors de
l’Ajuntament, veïns, alumnat i personal de les escoles Mogent
i Marinada, així com als membres de totes les entitats i asso-
ciacions que han confiat i han treballat durant molts mesos
per aconseguir el millor projecte. És un èxit de tots, que hem
liderat des de l’equip de govern, perquè creiem de debò en
les possibilitats de guanyar aquests ajuts amb la participació,
la implicació i la complicitat de tothom.

Al mes d’octubre es farà una reunió informativa per explicar
aquest projecte, el qual suposarà la segona gran transforma-
ció social, econòmica i urbanística de Montornès Nord, i la
volem fer amb la participació de tots, ja què ara és quan de
debò podem reforçar el teixit associatiu i treballar per millorar
la qualitat de vida del barri.

A més, Montornès espera accedir també a una subvenció d’1
milió d’euros dels Fons Europeus per executar el projecte de
recuperació de la muntanya de les Tres Creus com a parc
arqueològic i natural. Tot i que, novament la competència és
molt dura (hi opten més de 600 projectes) estem convençuts
que ho podem aconseguir.

3

Daniel Cortés Martín
Alcalde

L’Ajuntament convoca
ajuts econòmics per al
menjador escolar
Fins al 30 de setembre romandrà obert el ter-
mini de presentació de les sol·licituds per
optar a un ajut econòmic municipal per al
menjador escolar del curs 2009 – 2010
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Defendemos el ejercicio de la libertad de culto, tanto a nivel individual como colectivo. De acuerdo con
la Constitución, este derecho debe ejercerse con dignidad, y estamos de acuerdo. De lo que discrepa-

mos es de situar una mezquita en una zona industrial cerca del casco urbano de la población. No creemos que sea éste el
emplazamiento idóneo para ello. Y no hablamos a nivel individual cuando nos oponemos a esta ubicación, sinó que refle-
jamos el sentir de numerosos ciudadanos del municipio que así nos lo han traslado. 

No es una demanda de la mayoría de los ciudadanos sinó de unos cuantos de un determinado sentimiento religioso, res-
petable como el de cualquier otro, pero no son la mayoría de los ciudadanos de Montornés.

La Constitución garantiza la libertad religiosa y ése es un derecho que respetamos, pero también debemos velar por la pla-
nificación del modelo de ciudad que Montornés necesita.

La mala planificación lleva a una gran improvisación, así que, como era de esperar, el gobierno ya
lo ha anunciado: subida de impuestos el próximo año.

La demagogia llega lejos y dicen que sólo afectará a los que más ganan, pero no nos engañemos, los que más ganan tie-
nen mecanismos para pagar lo mínimo. Lo cierto es que el IRPF es un impuesto que se paga en proporción a lo que se
gana (no es ninguna novedad), para que se hagan una idea:
Ejemplo 1: “mileurista”(60% población): si cobra hasta 17.707,20 euros paga 4.249,73 euros, el exceso al 28%.
Ejemplo 2: (unos pocos privilegiados: Alcalde y Sr. Montero) aquellos que ganan más de 53.407,20 euros pagan 16.081,73
euros y por el exceso un 43%. 
Lo cierto es que no está claro como va a ser la subida, pero la pagaremos todos. ¡Que no nos engañen!

Arriba la Festa Major. Puntual, com cada any, arriben les dates en què els carrers i places de Montornès
s’omplen de festa, gresca, tradició, pirotècnia, cultura, música, dansa, esport... Arriben dies en què inten-

tem oblidar-nos temporalment dels problemes que arrosseguem durant tot l’any per viure intensament la festa grossa del
municipi. 

Aprofiteu la Festa, viviu-la, participeu-hi, feu-la vostra i, sobretot, feu que els infants en gaudeixin al màxim i que els pro-
blemes dels grans no facin que es perdi el somriure dels petits.

Bona Festa Major a tothom !!!

El PP no sólo ha sido portada de verano en la prensa general, aquí también ha tenido su momento de
gloria. De la mano de Daniel Cortés, Cristina Tarrés ha sido por unos días alcaldesa. Accidental claro.
Algo insólito en un municipio ampliamente de izquierdas. Pero este accidente nos deja una foto impa-
gable de ambos sonriendo que conservaremos bien fresquita para que no se olvide. Tal vez quieran uti-
lizarla como cartel electoral en el 2011, les servirá a los dos. 

Tal vez la señora Tarrés le haya cogido gustito al cargo y en el próximo pacto con PSC y CiU les exija la alcaldía, no acci-
dental claro. De hecho, no se notaría mucho la diferencia. De hecho, es posible que ya lo hayan acordado. 

No deja de ser una ironía que Tarrés sea concejal de movilidad y el pueblo parezca un laberinto por las obras y la falta de
señalización clara. Esperemos que no haya más accidentes.

La política del “funcionari” José Antonio Montero 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Només pretén la confrontació entre veïns i sembrar l’ombra del dubte sobre la honorabilitat de
l’actual equip de govern, des que la regidora Cristina Tarrés no va pactar amb ell fer fora l’actual

alcalde de Montornès. La crítica no és política sinó personal. De fet, en els últims anys, la seva política només ha estat la
de criticar els sous dels càrrecs polítics i la figura del nostre alcalde per tot arreu.

Ara les coses canvien, i resulta que els 60.000 euros que cobra diu que els dóna al seu partit. Però no són diners públics?
La seva política barroera, indigna i falta d’escrúpols, amb informacions tergiversades o falses només pretén justificar la
seva demagògia i el seu doble discurs. Per cert, un simpatitzant d’IC ens comenta indignat que quan anava dient que era
funcionari treballava de carretoner a l’empresa Margaret Astor de Granollers, i desprès fins el seu nomenament com a
càrrec de confiança treballava d’autònom. Diu tantes mentides que ningú ja se’l creu!

Noticias de verano

Festa Major !!!

Mezquita

Más impuestos el año que viene

Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat
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El projecte d’intervenció integral a Montornès Nord, que va
comptar en el procés d’elaboració amb el suport de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de
Barcelona, preveu reformes pendents per a la millora
urbanística i social d’aquest barri, i també inclou elements
per a l’activació de les seves possibilitats de promoció
econòmica. Entre les opcions de futur, hi ha la recuperació
de la muntanya de les Tres Creus com a parc arqueològic i
natural, i la posada en valor del refugi antiaeri de ca l’Arnau,
construït durant la Guerra Civil.

Al capítol d’actuacions urbanístiques, destaquen la supres-
sió de barreres arquitectòniques; la rehabilitació de façanes;
la reforma i millora del carrer de Federico Garcia Lorca i de
la plaça del Poble; la creació d’una sala polivalent a
l’immoble annex a l’església Nostra Senyora del Carme; la
instal·lació d’una àrea de contenidors soterrats, i la millora
de la connectivitat del barri amb Montornès Centre. D'altra
banda, el projecte també inclou un programa per a la cohe-
sió social a través de la cultura, la dinamització del comerç
i la inserció laboral.

Entre els anys 2004 i 2005, l’Ajuntament va presentar un
primer projecte d’intervenció integral a Montornès Nord a
les dues primeres convocatòries de la Generalitat i en cap
de les dues el projecte va ser escollit. Ha estat en el tercer
intent que Montornès ha aconseguit l’adjudicació dels ajuts
que estableix la llei per a la millora de barris.

A diferència del primer projecte que va optar a la subvenció,
la proposta escollida ara pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques integra les aportacions ciuta-
danes que van sorgir en un taller de participació, celebrat el
passat mes de febrer. També es van incorporar al document
les valoracions de diverses entitats i associacions del barri i
l’estudi de camp dels alumnes del CEIP Mogent sobre les
barreres arquitectòniques a Montornès Nord.

El govern català aportarà 4,99
milions d'euros, la meitat del cost
inicial previst per tirar endavant la
proposta. A final del mes de juliol

el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques va
concedir a Montornès la subven-
ció mitjançant els ajuts de la

sisena convocatòria de la Llei de
millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció
especial.

Presentació a la ciutadania de les actuacions incloses
al projecte d’intervenció integral a Montornès Nord

El proper mes d’octubre se celebrarà un acte informatiu sobre el contingut i la programació de les propostes
de millora que es recullen al projecte d’intervenció integral a Montornès Nord. 
Abans, el Ple Municipal haurà d’aprovar l’acceptació de l’aportació de la Generalitat a la iniciativa
que té un pressupost de sortida de 9,99 milions d’euros. 

Visualització de les propostes incloses al projecte per al Gran Vial (a dalt) i per al
carrer de Federico García Lorca (a baix)

L’estat actual i la proposta de futur per al carrer de la Llibertat
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L’actuació ha anat a càrrec de l'em-
presa pública de la Generalitat Aigües
del Ter Llobregat (ATLL).

A més de l'asfaltat, els treballs d'urba-
nització preveuen dues intervencions
més a l'aparcament de la Zona Espor-

tiva Municipal. D'una banda, la senya-
lització vertical i del paviment per a la
situació de 80 places d'estacionament
per a cotxe, 3 places per a cotxe de
minusvàlid i 39 places per a moto, i de
l'altra, la remodelació de les voreres.
Aquestes feines es desenvoluparan en
una segona fase i seran executades
per la Brigada Municipal d’Obres.

Les millores de la zona han estat con-
dicionades per les obres que ha portat
a terme ATLL a la llera del riu Mogent
on s’ha construït una canonada per al
subministrament d'aigua potable a la
regió metropolitana de Barcelona. A la
recta final dels treballs, ATLL ha pavi-
mentat l'aparcament.

La urbanització d’aquesta instal·lació
complementa l'actuació de 2007 que
va incloure la remodelació i asfaltat
dels accessos a la piscina coberta i al
camp de futbol i la renovació del cla-
vegueram i de l'enllumenat públic.
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Asfaltat de l’àrea d’estacionament
de la Zona Esportiva Municipal

Durant el mes d’agost s’han dut a terme les obres de pavimentació de l’aparcament de la Zona Esportiva
Municipal. Segons les previsions, els treballs de la primera fase finalitzaran la segona quinzena de setembre.

Instal·lada la marquesina de la parada de bus a l’av. Llibertat

Protecció Civil incorpora un nou vehicle d’emergències
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil compta des
del mes de juliol amb un camió tot terreny equipat per a
l’extinció d’incendis.
El vehicle és una donació d’Agustí Álvarez, voluntari i
col·laborador de Protecció Civil. El seu condicionament ha
comptat amb la participació de voluntaris, de diversos
departaments municipals i de la Brigada Municipal
d’Obres. La major part de l’equipament s’hi ha incorporat
aprofitant materials disponibles als magatzems de
l’Ajuntament. 
Els 2.000 litres de capacitat del dipòsit d’aigua quatripli-
quen la capacitat del remolc amb què es comptava fins ara.
Tot i que la funció primordial del vehicle és de suport o de
primera intervenció en cas d’emergències, també podrà
ser útil per complementar alguns serveis municipals.

Aparcament de la Zona Esportiva Municipal

Durant el mes de juliol es va instal·lar la marquesina de la
parada de l’autobús de la línia de Sagalés, situada a l’alçada
de l’edifici de l’empresa Telefònica.

Al mes de novembre de l’any passat, va entrar en funcio-
nament l’emplaçament nou d’aquesta parada que es va
traslladar uns metres per facilitar el trànsit i millorar la
seguretat dels usuaris.

Per a la instal·lació de la marquesina l’Ajuntament ha
comptat amb la col·laboració de l’Agrupació de Municipis
Titulars de Transport Urbà (AMTU).
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El Ple Municipal va aprovar, en la sessió extraordinària del
23 de juliol de 2009, la creació d’una partida pressupostà-
ria destinada a la concessió d’ajuts a comerciants i veïns
afectats directament pels treballs que es duen a terme per
a la millora de la via pública.

Els ajuts serviran per al pagament d’un 50% de la taxa per
a la recollida d’escombreries, en el cas dels titulars
d’establiments, i per al pagament també d’un 50% de la
taxa dels guals de la zona en obres. 

La proposta pretén compensar l’afectació dels treballs en
l’activitat comercial, considerant l’actual situació de crisi
econòmica, i en l’accés a les zones privades d’estacio-
nament. 

Amb l’objectiu de proposar més usos
per a l’esplanada arbrada de la part
més alta del parc, s’hi ha creat una
àrea per als més petits i un espai
d’esbarjo amb taules de pícnic. També
s’hi han instal·lat papereres fabricades
amb material reciclat. 

Pel que fa als accessos, l’Ajuntament
ha condicionat els passos que els
usuaris del parc i els vianants han
creat al marge dels camins originals. 

El 8 de maig de 2007 es va obrir als
vianants el parc del torrent de Vinyes
Velles que abasta des del carrer de
can Coll fins a l’avinguda d’Ernest
Lluch i, des d’aquest punt, connecta
amb les avingudes de Can Vilaró i de
la Llibertat. 

El projecte d’urbanització del parc del
torrent de Vinyes Velles va sorgir l’any
1998 en un procés de participació ciu-

tadana que va servir per escollir
l’estètica i els usos públics de l’espai
nou.

El 2 de juny de 2008, es va inaugurar
el circuit esportiu que es va situar a la

part intermèdia del parc. El sector
urbanitzat, i convertit en zona verda,
que correspon al torrent de Vinyes
Velles té una superfície de més de
30.000 m2.
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Aportació nova de la Diputació al futur pla estratègic 

Foment d’usos nous al parc del torrent de Vinyes Velles

Aquesta és la segona subvenció de la
Diputació de Barcelona que rep aquest
projecte municipal. El mes de setem-
bre de 2008 la Diputació va atorgar
prop 11.000 euros per elaborar
l’estudi previ per a la futura redacció
del pla estratègic de Montornès.
Enguany l’aportació ha estat de
10.800 euros, és a dir, el 60 % del
cost total de la fase del projecte que es
treballarà ara. 

A final del mes de juliol l’empresa
encarregada de l’elaboració del pla
estratègic va presentar la diagnosi de

la situació actual de Montornès, les
possibilitats i les mancances del
municipi.

A partir de les dades de la diagnosi es
podrà fer una projecció de futur per
als propers 10 anys i establir un pla de
desenvolupament econòmic i social
del municipi.

Les properes setmanes s’iniciarà una
fase nova del projecte en la qual es
confeccionaran els objectius i les
línies estratègiques d’actuació.  Aques-
ta fase comptarà amb un procés de
participació.

Ajuts per als establiments afectats per les obres 

L’Ajuntament ha realitzat diverses actuacions a la zona de lleure del parc situada entre els carrers de can Coll
i dels Pins

La instal·lació de mobiliari urbà, l’adequació d’accessos nous i la creació d’una zona de jocs infantils han estat
les principals accions que s’han portat a terme els darrers mesos al parc del torrent de Vinyes Velles
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FETS VIUS

Finalitzades les visites
incloses al programa
“Els serveis socials

més a prop”

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 del SOC (antic
INEM)

BORSA DE TREBALL

Trasllat provisional del
Departament de Promoció

Econòmica

Farmacèutic/a 
(Montornès del Vallès))

Encofrador/a
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 6
Tipus de contracte: obra i servei
Horari: Jornada partida

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: temporal
Requisits: Llicenciatura de farmà-
cia i experiència laboral en tas-
ques pròpies d’oficina
Horari: jornada completa, partida o
parcial (3 tardes i 2 matins)

Mosso/a de magatzem
(Montornès del Vallès)

Operaris/àries de producció
(Mollet del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: relleu
Requisits: vehicle propi i bon
nivell de català i castellà
Horari: indiferent

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: coneixements
d’informàtica a nivell d’usuari i
carnet de conduir
Horari: de dl a dv de 7 a 15 h

L’horari general d’atenció als usuaris dels serveis de
Promoció Econòmica continua sent de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h. El Club de Feina és obert dilluns, dimecres i
divendres, de 9 a 14 h, i les entrevistes d’ocupació es fan
dimarts i dijous, de 9 a 14 h.

Els treballs de reforma de les actuals dependències del
departament, que van a càrrec de la Brigada Municipal
d'Obres, preveuen una nova distribució de l’espai,
l’eliminació del porxo d'entrada i l’ampliació de la sala des-
tinada al Club de Feina. 

La previsió municipal és que les obres tinguin una durada
d'un mes i mig. 

Les instal·lacions reformades permetran millorar l'atenció
als usuaris.

Un total de 172 persones de Montornès més grans de 80
anys, que no són usuàries del Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament, han rebut la visita de treballadors
socials de la Creu Roja per avaluar si necessiten recursos
d’atenció social.

Les visites, iniciades al mes de juny i acabades a la prime-
ra quinzena de juliol, formen part del programa Els serveis
socials més a prop que han posat en marxa l'Ajuntament
de Montornès i l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona en col·laboració amb la Creu Roja.

Mitjançant una entrevista personal, els treballadors socials
de la Creu Roja han recollit un seguit de dades per elabo-
rar un informe que ajuda a identificar possibles situacions
de risc o de mancances en aquest sector de la població que
mai ha tingut contacte amb el Departament de Serveis
Socials de l'Ajuntament.

Detectades les necessitats, es gestionen els recursos
d'atenció social i comunitaris per pal·liar i millorar aques-
tes circumstàncies.

Des de l’1 de setembre, el Departament de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament presta servei
a l’equipament municipal de Pintor Mir, mentre
durin les obres d’ampliació de les seves dependèn-
cies a l’edifici consistorial

Obres a les dependències del Departament de Promoció Econòmica
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Millor esportista sènior masculí 2008 a Montornès
Edat: 29 anys
Pes: 65 kg
Alçada:1’85 cm
Club: Club Atletisme Montornès

Als 13 anys l’Ivan va començar a interessar-se per l’atletisme i
s’hi va dedicar gairebé de forma exclusiva fins al 2005, moment
en què va decidir prendre-s’ho com una afició. “Sempre tens el
somni d’arribar a ser un atleta d’èlit, però has de ser conscient
de les teves possibilitats. Si no hi arribes has de buscar una altra
cosa i l’atletisme a alt nivell s’acaba aquí”. 

L’Ivan té planta, és alt, moreno i atlètic (evidentment). Ve a
l’entrevista (que li fem a la ràdio) somrient i predisposat a res-
pondre tot el que vulguem saber. Viu al municipi des del gener,
però fa 9 anys que està vinculat al Club Atletisme Montornès.
Aquest any deixa el càrrec de director esportiu per motius perso-
nals. 

Tot i practicar l’atletisme com a aficionat, al 2008 i va aconseguir
diverses medalles als Jocs Europeus de Policies i Bombers i
també en competicions catalanes. Però del que se sent més
orgullós és de l’ascens del Club a la segona divisió catalana.
L’Ivan és optimista i molt persistent. Ho demostra el fet que fa
cinc anys que es presenta a les oposicions per entrar al cos de
bombers (ara és mosso d’esquadra) i fins aquest moment no ha
tingut sort. “El meu objectiu és ser bomber, fa 5 anys que ho
intento i hi he estat molt a prop en dues o tres ocasions. Sé que
ho aconseguiré, però per tossut, no per una altra cosa…”, diu
rient. “Tot arriba en el seu moment. Les coses les hem de lluitar,
i l’alegria i l’optimisme són imprescindibles”. Així segur que ho
aconseguirà. Sort.
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EL RETRAT Iván Limia Boo

Montornès s'afegeix, per tercer any consecutiu, a les Jornades Europees
del Patrimoni, que se celebraran els dies  26 i 27 de setembre
En aquesta edició les jornades tenen
com a centre d'interès el refugi antia-
eri de ca l’Arnau, situat a la confluèn-

cia del carrer de Can Parellada i del
passatge del Camp de l’Aviació.

Durant el cap de setmana es duran a
terme dues visites guiades. Dissabte
26 de setembre, es farà la primera de
18 a 21 h, i diumenge 27, de 10 a 14 h.

Les persones interessades s'han
d'inscriure prèviament, de forma per-
sonal o per telèfon, a la Secretaria de
l'Alcaldia de dilluns a divendres, de 9
a 14 h (Telf. 93 572 11 70).

El refugi antiaeri fa més de 100
metres de galeria i està situat a prop
del que va ser l'àerodrom 329, cons-
truït l'any 1938 a l'àrea que avui ocu-
pen els sectors industrials de Can
Parellada, del Congost i del Raiguer.
Aquest refugi és dels més llargs que
s'han posat al descobert de l'època
de la Guerra Civil.

Jornades Europees del 
Patrimoni 2009 a Montornès

El proper curs 2009 - 2010 el Casal
de Cultura oferirà 17 tallers per a
adults i 3 per als més petits que
començaran el 5 d'octubre.

Els cursos per adults es divideixen en
sis àrees: salut, art, informàtica, tast,
parla i moviment. Els preus oscil·len
entre 8 i 25 euros mensuals. Els
tallers d'art a Can Xerracan continua-
ran sent gratuïts.

Quant a les activitats adreçades a la
canalla, el Casal incorpora per segon
any consecutiu l'espai Happy time!
Anglès per als més petits! per a
infants de P3 a segon de primària i
continua la proposta de l'espai infan-
til de la Colla Pessigolla i els tallers de
fang, color i volum, i de pintura i
dibuix infantil.

Nova programació
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