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OFICINA DE CATALÀ

S’ha estrenat a TV3 amb força èxit el pro-
grama El gran dictat, que té com a protago-
nista la llengua catalana. Tres concursants

s’han d’enfrontar a quatre proves inicials: la
paraula mal dita, la frase desfeta, la doble

pregunta i lletra a lletra. En aquestes proves
han de proposar l’alternativa a un mot incorrecte,

ordenar una frase, trobar la paraula que s’amaga sota una
pista i lletrejar un mot. El gran dictat és la prova final de la

qual el programa ha pres el nom.
Segons el presentador del programa, Òscar Dalmau, El

gran dictat és “el concurs que ens vol ajudar a tots plegats
a destrossar una miqueta menys el català.”

Millorem la nostra parla
Comentàvem en un número anterior que entre les llengües
que procedeixen del llatí de vegades hi ha diferències pel
que fa al gènere d’alguns mots. Avui afegirem a la llista
algunes paraules d’ús corrent a les quals sovint se’ls canvia
el gènere i que hauríem de procurar dir correctament.
EL COMPTE i EL SENYAL són mots masculins.
Així doncs, al cambrer del restaurant li hauríem de dir que
portés “el compte” i al banc hi tenim “un compte corrent”.
I si anem conduint ens fixem en “els senyals” de trànsit; i a
casa, el contestador del telèfon ens demana que deixem el
missatge després de sentir “el senyal” .
LES POSTRES i LA XOCOLATA són mots femenins.
Per tant, si algú ens convida a dinar, queda bé que portem
“unes postres” ben bones. I a l’ hivern, “la xocolata” desfe-
ta calentona és un bon aliat contra el fred.

Recomanacions

Si t’agrada escriure i vols compartir els teus
textos amb lletraferits com tu, consulta

www.joescric.com. És un portal de crea-
ció literària nascut a Mallorca el 2002,

que pretén donar un espai a la xarxa als escrip-
tors novells i a tothom que estima la literatura.

Anualment es concedeixen els Premis Joescric.com que
donen a conèixer obres que no han tingut accés al món

editorial convencional.

Per escri
ure

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

Alumnes de català a Montonès
El passat 5 d’octubre es van iniciar els cursos de català al
Casal de Cultura, amb un total de 146 alumnes inscrits.
En aquest primer quadrimestre (octubre – gener) hem
ofert els mòduls presencials Bàsic 1, Bàsic 2, Elemental 2,

Intermedi 1 i Intermedi 3. La novetat d’aquest any és que,
gràcies a unes subvencions atorgades per la Generalitat al
Departament d’Immigració del municipi, aquest mes de
novembre també començaran dos cursos de nivell inicial.

Es tracta d’un curs introductori a la llengua catalana en
què l’alumne aprèn algunes fórmules que li permeten inte-
ractuar mínimament en català. Són cursos adreçats espe-
cialment a persones poc o gens alfabetitzades, majorità-
riament immigrades, que no podrien seguir adequadament
els mòduls bàsics. Que es puguin fer aquests cursos a
Montornès és una bona notícia per a tothom, ja que són
una eina molt útil per a la integració.
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El Ple Municipal ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el 5 de novembre de 2009, incrementar
en 461.537,82 euros l’aplicació pressupostària
destinada al pagament de les demandes
d’expropiacions sol·licitades per diversos propieta-
ris. Aquesta quantitat se sumarà als 215.000
euros consignats al pressupost municipal
d’enguany.

Aquests titulars han exigit al Consistori que execu-
ti l’expropiació de les seves finques qualificades
com a zones verdes o d’equipaments en el Pla
General d’Ordenació Urbana (PGOU), aprovat l’any
1983. La normativa estableix un termini de cinc
anys perquè l’administració procedeixi a
l’expropiació. Si no ha estat així, els propietaris
afectats poden exigir l’expropiació urbanística.

El Plenari va acordar, en la sessió de l’1 d’octubre
de 2009, la interposició de recurs contenciós
administratiu contra la decisió del Jurat
d’Expropiació de Catalunya en relació a dues
sol·licituds d’expropiacions, ja que considera que
la valoració, fixada a l’entorn d’1,78 milions
d’euros, no s’ajusta a preu raonat i motivat.

En aquest capítol també s’emmarca l’expropiació a
petició del propietari d’un terreny que està situat al
costat de l’edifici del Centre d’Atenció Primària i
que té la qualificació en el PGOU de zona
d’equipaments. El titular sol·licita una indemnitza-
ció de 7,7 milions d’euros.

En altres casos, l’Ajuntament i els propietaris han
acordat el preu de l’expropiació mitjançant un
conveni, que després ha estat ratificat pel Ple, i la
signatura de les actes de pagament i ocupació
dels béns i drets expropiats.

EEDDIITTOORRIIAALL

Abaixada del tipus impositiu de l’IBI

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha realitzat les notificacions
dels nous valors cadastrals dels béns immobles del nostre
municipi, i durant tot aquest mes de novembre podrem pre-
sentar les al·legacions oportunes a la Direcció General del
Cadastre.

L’última valoració col·lectiva de caràcter general es va dur a
terme l’any 1995, per aquest motiu existien diferències subs-
tancials entre els valors del cadastre i els preus de mercat. A
més, s’han produït modificacions i desenvolupament del pla-
nejament urbanístic que han generat un desfasament entre els
valors cadastrals i la realitat.

Tots els veïns i veïnes hem rebut la notificació amb els valors
publicats en la nova ponència. El que més pot sobtar és que
l’Ajuntament ha abaixat el tipus impositiu del 0’916 al 0,826
per evitar que la nova valoració representés un increment
desproporcionat en la quota de l’impost sobre béns immo-
bles.

Aquesta abaixada del tipus impositiu no representa una abai-
xada directa a tots els contribuents, ja que en actualitzar-se
especialment el valor del sòl, els propietaris d’habitatges
aïllats o comunitats amb zones verdes privades poden veure
el rebut incrementat per la nova ponència.

D’altra banda, hi ha veïns que l’any vinent veuran com paga-
ran menys impostos i, en un moment de màxima dificultat
econòmica per als Ajuntaments, que es pagui menys per la
popular “contribució” és una molt bona notícia per als ciuta-
dans, encara més si hi afegim que la resta d’impostos es con-
gelaran per a l’any 2010.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Demandes
d’expropiacions 

Propietaris de diverses parcel·les de
Montornès qualificades com a zones verdes o
d’equipaments pel PGOU de 1983 han exigit a
l’Ajuntament que n’executi l’expropiació
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Una de les actuacions que portem a terme des de la Regidoria de Mobilitat és la recuperació dels camins
i antigues vies de comunicació rurals.
En aquests temps en què tothom sembla preocupat per recuperar elements de la nostra història, la recu-
peració dels camins i vies que feien servir els nostres avis per anar als pobles del costat i altres llocs
d’interès és una contribució al coneixement del nostre passat. 
Enguany hem començat la recuperació del camí que vorejava el marge esquerre del Mogent. Amb la sen-
yalització d’aquest camí i la neteja de la zona de darrera de les cases al final de l’avinguda d’Ernest Lluch,
la via fluvial ja és oberta des de la confluència d’aquest riu amb la riera de Vallromanes fins a la font de
Sta. Caterina, prop del pont de Montmeló. És intenció d’aquesta regidoria connectar aquest camí amb els
camins veïns al llarg del Mogent i del Besós.

En marzo Convergencia i Unió presentó una propuesta al Parlament de Catalunya relativa a la
“Resolución sobre la construcción y puesta en funcionamiento del IES Marta Mata”.

La propuesta fue debatida el pasado día 22 de octubre de 2009 y ese gobierno que tenemos decidió no aprobarla.
El resultado fue 10 votos a favor (Ciutadans, CiU, PP) y 12 en contra (PSC, ERC, ICV). Resultado: propuesta denegada. 
Ya lo ven, mucha pancarta, muchas promesas, pero voto en contra. Pensaban que no se enteraría nadie. Impotencia es lo
que sentimos los ciudadanos, padres y alumnos cuando sabemos de este hecho.
Podéis ver la grabación de la comisión parlamentaria en el siguiente link: 
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-
parlament/videos?p_cp1=529250&p_cp2=529643&p_cp3=7&p_cp22=cerca

Novembre és el mes en què es porten a aprovació les ordenances municipals que estaran vigents durant
l’any 2010. En moments de dificultats econòmiques per a massa gent, creiem que és necessari que els
impostos que poden ser regulats des de l’Ajuntament siguin sensibles a aquesta situació i no

s’incrementin respecte l’any anterior. 
A diferència del que el govern de Zapatero fa, amb el suport de Montilla, nosaltres apostem per no carregar damunt les
espatlles dels ciutadans la reducció d’ingressos que totes les administracions, l’Ajuntament inclòs, estan tenint. Ho fem
treballant en dos sentits: amb l’austeritat, el control i la contenció de la despesa interna i amb la priorització dels serveis
essencials per davant dels secundaris i prescindibles. Així es reflectirà forçosament en els pressupostos de l’any vinent i
tothom així ho haurà d’acceptar.

Aquesta vegada sí, el projecte de rehabilitació integral de Montornès Nord ha estat un dels guanyadors
de la darrera convocatòria de la Llei de millora de barris. Volem manifestar la nostra satisfacció per l’èxit
d’un esforç col·lectiu, al qual també hem contribuït amb la nostra insistència a Montornès, però també
a Catalunya. Volem felicitar tots els veïns i veïnes del barri i del municipi en general: l’èxit és de tots ells
i l’esforç també ho serà.

A partir d’ara, és fonamental que el màxim de persones, de forma organitzada i col·lectiva, segueixin participant. Perquè
és la gent i les seves entitats, les que fan poble i fan comunitat. El barri, i tot el municipi, tenen per endavant reptes molt
importants si tenim en compte, tal com reconeix el text del propi projecte, que el barri “encara te moltes mancances i viu
amb l’amenaça del risc d’exclusió social”. En bona mesura, el futur està en mans dels veïns i veïnes.

L’estació de Montornès més a prop

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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El dimarts, dia 13 d’octubre, el nostre alcalde i el secretari per a la mobilitat de la Generalitat de
Catalunya van fer una visita al Ministeri de Foment de Madrid per reclamar la històrica estació

de Montornès, que s’havia perdut en el temps. El nou director general d'Infraestructures Ferroviàries, Carlos Juárez, va
mostrar la seva predisposició a donar l'autorització del Ministeri de Foment per a la futura nova estació.

Tots els alcaldes del nostre municipi ho havien intentat en nombroses ocasions, però ara que la Generalitat de Catalunya
assumirà el proper dia 1 de gener les competències dels trens de rodalies, tant el President Montilla com el secretari per
a la mobilitat, i el Parlament de Catalunya han manifestat públicament que Montornès tindrà la seva estació, tot i que no
serà una realitat fins l’any 2015-2016. 

La Llei de barris premia Montornès

Impostos municipals: increment zero

Millores als camins rurals 

Novedades en la Generalitat sobre el instituto Marta Mata
Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat

Angeles Menchén. Concejal C’s



Els darrers dies el Consistori ha obert un camí que vorejarà
el marge esquerre del riu Mogent, des de l’avinguda
d’Ernest Lluch fins a la font de Santa Caterina. El pas nou es
posarà a la disposició de vianants i de ciclistes.

L’actuació, que pretén en un futur aconseguir connectar el
camí fluvial del Mogent amb el del riu Besòs, es comple-
mentarà amb la creació d’una zona de descans molt prope-
ra a la font de Santa Caterina.

Els treballs d’arranjament del camí, impulsats des de la
regidoria de Mobilitat i l’Àrea del Territori, continuaran les
properes setmanes amb el desbrossament del darrer tram,
la protecció amb baranes de determinades zones del reco-
rregut, i amb la instal·lació de mobiliari urbà.

L’Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona es farà
càrrec de la senyalització del sender un cop acabades les

feines d’arranjament i, amb l’ens provincial, es treballa per
ampliar la col·laboració i intervenir també en el condiciona-
ment i la senyalització dels camins antics de Vallromanes i
de Martorelles.

Ampliació del recorregut del nou camí 
La previsió municipal és que el recorregut del sender a la
llera del riu Mogent es pugui perllongar cap a la plana de
Can Vilaró i més enllà de la font de Santa Caterina, després
de les obres de remodelació del pont sobre el riu Besòs.

Aquest projecte, que desenvoluparà l’Àrea d’Infraestruc-
tures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació, preveu corre-
gir les deficiències del pont i ampliar el viaducte que uneix
Montornès i Montmeló per sobre del riu Besòs. La platafor-
ma nova del pont permetrà connectar els camins fluvials
dels rius Mogent i Besòs.

NOVEMBRE - 2009
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Condicionament d’un camí a la llera del riu Mogent

L’Ajuntament ha iniciat els treballs d’arrenjament d’un sender que enllaçarà l’avinguda d’Ernest Lluch i la font
de Santa Caterina
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Les actuacions de millora de la via
pública que afecten als carrers dels
Pins, de Vinyes Velles, de l’Estrella, de
Sant Sadurní, el passatge de Vinyes
Velles i la rambla de Sant Sadurní fina-
litzaran abans d’exhaurir-se el termini
d’execució fixat pel Ministeri d’Admi-
nistracions Públiques i que acaba el
31 de desembre de 2009. 

Les quatre intervencions, que comp-
ten amb el fons d’inversió local del
govern de l’estat, han coincidit amb el
projecte de renovació dels carrers de
Verdaguer, del Riu Mogent i del Bruc.
Aquest fet ha permès ampliar la zona
de vianants que abasta una part del
carrer Major amb la incorporació del
carrer del Bruc; d’un tram del Riu
Mogent, el que arriba fins el carrer de
Sant Isidre; i d’un altre tram del carrer
de Jacint Verdaguer, el comprès entre
els carrers Major i de l’Estrella.

Les vies integrades a la zona de via-
nants tenen una estètica similar a la
del carrer Major.

Primeres àrees de contenidors
soterrats
En la recta final de les obres de millo-
ra de la via pública a diversos carrers
de Montornès Centre, s’han posat en
marxa els treballs per a la instal·lació

de quatre àrees de contenidors sote-
rrats. La intervenció també forma part
dels projectes subvencionats pel Fons
Estatal d’Inversió Local.

Dues d’aquestes àrees s’han situat al
carrer de l’Estrella i les altres dues
s’han projectat a la rambla de Sant
Sadurní, concretament a la confluèn-
cia entre la rambla i els carrers del
Molí i Major. En el cas del carrer de
l’Estrella, una àrea s’ha instal·lat a la
confluència entre aquest carrer i
l’avinguda de l’Onze de setembre, i la
segona, just al costat de la plaça de
l’Enxaneta.

El sistema escollit per al buidatge dels
contenidors soterrats té un mecanis-
me senzill, amb un manteniment
mínim i sense equips addicionals. És
tracta d’elevar el contenidor mit-
jançant una grua amb un ganxo i abo-
car els residus al camió de recollida.

De gener de 2008 a juny de 2009,
l’Ajuntament ha imposat 95 sancions
per l‘abocament incontrolat de trastos
vells i altres residus a la via pública. La
retirada costa anualment prop de
80.000 euros.
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Recta final de les obres de millora de la via pública

Ajuts per a la redacció de projectes d’urbanització 
En la sessió ordinària de l’1 d’octubre, el Ple Municipal va acordar de fer la peti-
ció a la Generalitat per accedir a les subvencions previstes en la Llei de regula-
rització i millora d’urbanitzacions, aprovada el passat mes de març pel Parlament
Català.
L’ajut servirà per finançar la redacció dels projectes d’urbanització dels barris del
Telègraf i de Casablanca.
Amb la nova llei, la Generalitat pretén establir les mesures i els instruments per
fer possible la regularització de les urbanitzacions que presenten dèficits de ser-
veis. Algunes d’aquestes urbanitzacions van néixer als anys 60 i 70 del segle
passat.

Els darrers treballs de les actuacions que es desenvolupen a Montornès Centre s’enllestiran la segona quinze-
na del mes de desembre

Ampliació de la zona de vianants del carrer Major amb la incorporació del carrer del Riu Mogent

Una de les àrees de contenidors soterrats al carrer de l’Estrella
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El projecte, a desenvolupar durant els
propers 4 anys, inclou 38 actuacions
distribuïdes en 8 àmbits en què l’ordre
de prioritats inclou les persones,
l’habitatge, la millora de l’espai públic
i els equipaments. La iniciativa té un
pressupost de 9,99 milions d’euros i
compta amb un ajut del 50% del total
de la sisena convocatòria de la Llei de
millora de barris.

El 20% de la despesa del projecte es
dedicarà a l’habitatge amb l’increment
dels ajuts que es prestaven fins ara
per a les comunitats de veïns que
duguin a terme millores a les façanes
i zones comunes, així com en el cas de
la incorporació d’ascensors als edifi-
cis que no en tenen i la supressió de
les barreres arquitectòniques. La tra-
mitació de tot plegat es centralitza des
de l’Oficina Local d’Habitatge. L’Ajun-
tament negocia amb entitats finance-
res la possibilitat d’aconseguir prés-
tecs amb un interès preferent per als
veïns que ho requereixin.

D’altra banda, entre les actuacions a
l’espai públic que es començaran a

desenvolupar el mes de gener, hi ha la
continuació del pla de supressió de
barreres arquitectòniques al barri que
anirà a càrrec de la Brigada Municipal
d’Obres. Un dels objectius és salvar
els desnivells existents entre les pla-
ces del Primer de Maig i del Poble i el
carrer del Nou d’abril.

Connectivitat i equipaments
La millora de la connectivitat de
Montornès Nord passa per l’adequa-
ció del Gran Vial que enllaça amb
Montornès Centre per a convertir-lo
en un passeig apte per a vianants i
bicicletes. La previsió és que l’actua-
ció es pugui realitzar durant el segon i
tercer any d’execució del projecte. 

L’apartat destinat a equipaments pre-
veu l’habilitació, a les instal·lacions del
mercat, de l’Oficina de Barri des de la
qual s’atendrà els ciutadans i es coor-
dinarà tot el projecte. També es pre-
veu que, cap el segon semestre de
2010, s’iniciïn les obres de condicio-
nament de l’immoble situat als baixos
de l’església Nostra Senyora del
Carme per adequar una sala polivalent
per a usos socioculturals.

La presentació del projecte al veïnat va
comptar amb la participació de la res-
ponsable de millora urbana de la
gerència del servei d’habitatge de la
Diputació de Barcelona, Ana Font,
l’alcalde Daniel Cortés, la regidora de
Relacions ciutadanes i Participació,
Cristina Tarrés i el director de l’Oficina
Local d’Habitatge Montornès-Mont-
meló-Parets, Juan José Sierra.

7

Primeres actuacions del 
Projecte d’Intervenció Integral a Montornès Nord

Més de 150 persones van assistir el 23 d’octubre a l’acte de presentació als ciutadans del Projecte d’Intervenció
Integral a Montornès Nord que es va celebrar a l’església Nostra Senyora del Carme

El desenvolupament de les diverses actuacions del projecte anirà acompanyat de processos de participació ciu-
tadana. El primer serà un taller que es desenvoluparà el proper 21 de novembre i que té per objecte la defini-
ció dels usos de la plaça del Poble.

El projecte es va presentar a la població el 23 d’octubre

Taller participatiu sobre la plaça del Poble
El 21 de novembre, al CEIP Mari-
nada, es portarà terme un taller par-
ticipatiu amb l’objectiu de definir
els usos de la plaça del Poble.
Les conclusions de la sessió, que
es farà entre les 10 i les 14 h, servi-
ran per orientar la redacció del pro-

jecte tècnic de reurbanització
d’aquest plaça, espai central i
representatiu de Montornès Nord.
La remodelació de la plaça del
Poble té un pressupost de 480.000
euros que finançaran a parts iguals
l’Ajuntament i la Generalitat.

Fo
to
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im
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FETS VIUS

Presentat el Pla
Local d’Habitatge

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, el full d’inscripció a l’OTG del SOC (antic INEM) i el darrer Informe de Vida Laboral.

BORSA DE TREBALL

V Jornades Gastronòmiques 
del Raïm i del Vi de la DO d’Alella

Tècnic/a en química o biologia
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: estudis superiors en química, bio-
logia o similars. Coneixements informàtics. 
Horari: jornada completa

Conductor de tràiler
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei + indefinit
Requisits: carnet de conduir E. Disponibilitat
geogràfica per a transports a llarga distància

Per primera vegada Montornès
s’uneix als municipis d’Alella, Cabrils,
El Masnou, Montgat, Premià de Mar,
Teià, Tiana, Vilanova del Vallès i
Vilassar de Dalt per a l’organització de
la edició d’enguany de les Jornades
Gastronòmiques del Raïm i del Vi DO
d’Alella. 

L’objectiu de la proposta és mostrar la
riquesa gastrònomica del territori i els
excel·lents vins produïts a la Deno-
minació d’Origen d’Alella.

Entre el 13 i el 29 de novembre, els
restauradors de Casablanca, de

Nomar, de Lucerón i de El Plaer de les
Vinyes oferiran als seus clients menús
especials confeccionats amb el vi i el
raïm de la DO d’Alella. 

L’oferta local a les jornades es com-
plementa amb una visita guiada, pro-
gramada per al 21 de novembre, per
algunes de les vinyes més representa-
tives del municipi. 

Hi ha vins i caves d'Alella Vinícola, ela-
borats amb raïm de la zona de Vinyes
Velles; i de la casa Parxet, creats amb
els fruits de les vinyes de Can
Galbany.

El Pla Local d’Habitatge (PLH), que es
va presentar públicament el 29
d’octubre a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament, recull una anàlisi de la
situació actual de l’habitatge, els
objectius a assolir en aquesta matèria
i una proposta d’actuacions per als
propers 6 anys.

L’estudi quantifica en 5.174 el total
d’habitatges a Montornès, dels quals
un 84,11% són construccions anti-
gues. Un de cada 10 habitatges és de
lloguer i, segons els experts que han
elaborat el PLH, en general presenten
un relatiu bon estat. Les parelles joves
són les que centralitzen la demanda i
prefereixen la compra.

La diagnosi posa de relleu, entre
d’altres qüestions, que entre 2010 i
2015, el municipi necessitarà 216
habitatges amb algun tipus de protec-
ció social. També s’assenyala una
segona necessitat: la rehabilitació i
millora del parc existent d’habitatges,
sobretot a Montornès Nord.

En l’apartat d’actuacions del PLH, es
proposen com a prioritats, d’una
banda, la mobilització del parc
d’habitatges per incrementar la seva
ocupació i l’augment dels destinats a
polítiques socials; i d’altra, la dinamit-
zació del mercat de lloguer, fent espe-
cial èmfasi en les borses de lloguer
social.

En aquesta línia treballa, des de fa un
any, l’Oficina Local d’Habitatge (OLH)
que Montornès comparteix amb
Montmeló i amb Parets del Vallès.

Els restauradors montornesencs dels establiments Casablanca, Nomar,
Luceron i El Plaer de les Vinyes s’han adherit a les jornades

Entre les dades de l’estudi, desta-
quen els 291 habitatges buits al
municipi, un 5,9% del parc total

Excursió a les vinyes de Montornès inclosa al desè fascicle de la col·lecció Estimo Montornès (novembre 2008)
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altres propostes www.montornes.cat

Comença el programa de
mobilitat segura 2009 - 2010
La programació, que es va posar en marxa durant el
mes d’octubre, s’adreça especialment als centres
d’ensenyament, però també incorpora el Pla de
Transició al Treball, el Centre Juvenil Satèl·lit i els
casals de la gent gran

Durant les darreres setmanes s’ha posat en marxa el pro-
grama de mobilitat segura per a aquest curs, impulsat pel
Departament de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de
Montornès.

El projecte, creat l'any 2007 sota les directrius del Servei
Català del Trànsit i revisat en cada edició, inclou diverses
activitats amb objectius diversos, però en tots els casos
orientades a treballar els quatre factors de risc que es
donen segons les edats dels participants a qui van adreça-
des: percepció del risc, influenciabilitat, coneixement d'un
mateix i adaptabilitat.

Enguany els continguts de mobilitat segura es desenvolu-
paran en totes les franges d'edat des de l'ensenyament de
0 a 3 anys, passant per l'educació infantil i de primària i, de
forma continuada, fins als alumnes de quart d'ESO.

Entre les novetats d'aquest curs hi ha la incorporació de
xerrades per als joves de secundària sobre les conseqüèn-
cies dels accidents de trànsit que aniran a càrrec de perso-
nes de l'Institut Guttmann. També es compta amb el suport
de l'empresa Honda per a una activitat pràctica en un cir-
cuit de ciclomotors.

Al marge d'això, es manté el circuit de bicicletes per als
infants de primària al maig, i la celebració al juny de l'any
vinent de la II Setmana de la mobilitat segura. 

El programa de mobilitat segura ha esdevingut un projecte
de referència a la comarca. De fet, l'Ajuntament de Vilanova
del Vallès ha demanat la col·laboració en aquesta matèria al
Departament de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de
Montornès per mitjà del Consell Comarcal del Vallès
Oriental.

Alguns dels materials pedagògics utilitzats en el programa de Mobilitat Segura

Montornès contra la violència
vers les dones

Entre el 20 de novembre i el 4 de desembre es
desenvoluparan els actes inclosos a la campanya
municipal contra la violència cap a les dones

Entre les novetats de la programació d’enguany hi ha una
caminada contra la violència domèstica, que sortirà de
l’Ajuntament el 21 de novembre a les 10 h. Els jardins de
l’Ajuntament acolliran el dia 25 a les 13.30 h, la lectura del
manifest institucional i un acte musicogestual a càrrec de
l’actor Isaac Morera. A les 19 h, al Teatre Municipal, Eva
Mateos representarà el monòleg Adrenalina, feniletilamina,
oxitocina y otras hormonas del amor i, a continuació
Teatracció oferirà l’espectacle Dona igual.

Enguany també s’han programat activitats específiques per
als joves amb la campanya de sensibilització Per unes rela-
cions lliures de violència: talla amb els mals rotllos que es
desenvoluparà el dia 23 a l’IES Vinyes Velles i el 25 a l’IES
Marta Mata. 

Durant la setmana del 23 al 27 s’intensificaran els missat-
ges de la campanya des del Punt Jove Montornès, al Centre
Juvenil Satèl·lit. L’equipament també acollirà del 20 de
novembre al 4 de desembre l’exposició Dona i pobresa:
relació perpètua? de l’Associació Ajuda en Acció.

Els dilluns. L’hora del
conte a les 18 h a la
Biblioteca
Dia 12. 
- Com conviure  amb un ado-
lescent. Llibertats i límits.
Xerrades d’orientació per a
pares, mares i familiars. A les
18.30 h al Centre Juvenil
Satèl·lit (Activitat gratuïta
amb inscripció prèvia)
- Xerrada sobre consum:
Les assegurances, els plans
d’estalvi i de jubilació. A les
19 h a la Biblioteca
Dia 13. 
- Exposició de pintura de
Víctor Otero. Inauguració a
les 19.30 h, a la Galeria
Municipal de Can Xerracan
- Darrer dia de l’exposició
La violència que acceptem,
de la Fundació per la Pau. Al
Centre Juvenil Satèl·lit
Dia 17.
- Taller Com i on cercar
feina? A les 19 h al Centre
Juvenil Satèl·lit
- Darrer dia de l’exposició
Situs (fotografia “liliput”). A

la Sala Riu Mogent del Casal
de Cultura
Dia 19.
- Lliurament de premis i
exposició del XXIII concurs
de fotografia per a aficionats
Premi Sant Sadurní. A
les 19.30 h al Casal de
Cultura
- Conferència Escriptura
jeroglífica: l’escriptura dels
Déus. A les 19.30 h a la
Biblioteca
Dia 25. Xerrada radiofò-
nica: Els subministraments
de la llar. Revisions de gas
natural i butà. A les 11.10 h al
91.2 FM Ràdio Montornès
Dia 26. 
-Els conflictes i problemes de
l’adolescent, quan cal preo-
cupar-se? Xerrades d’o-
rientació per a pares, mares i
familiars. A les 18.30 h al
Centre Juvenil Satèl·lit
(Activitat gratuïta amb ins-
cripció prèvia)
- Xerrada sobre consum:
Les comunitats de propieta-
ris. A les 19 h al Centre
Infantil la Peixera



En l’edició d’enguany i al costat d’actes tradicionals com
ara la cercavila de Sant Sadurní amb els Gegants i els
Diables, el correfoc i la paella popular organitzada per la
Unió de Botiguers, hi ha diverses excursions que inclouran
un recorregut per les vinyes de Montornès, i visites guia-
des al jaciment arqueològic de can Tacó – turó d’en Roina
i al refugi antiaeri de ca l’Arnau.

Com cada any també hi haurà activitats infantils, musicals,
teatrals i esportives, organitzades per col·lectius i entitats
del municipi. 

Per al dia 26, s’ha programat un “Vespre d’art i literatura”
al teatre, amb el lliurament de guardons del III Premi  Font
de Santa Caterina de microcontes; la presentació dels llibre
Atlas. Correspondencia 2005-07 de l’artista montonesenc
Pere Salinas i de Joan Navarro, i la presentació del DVD
Montornès, 10 anys de Parc de la Serralada Litoral. 

Pel que fa a la Festa de Santa Cecília, que se celebra el dia
22, l’Escola Municipal de Música ha preparat tota una jor-
nada d’activitats musicals per a petits i grans.
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VV et aquí una vegada que vaig trobar un barret
al terra. Sembla impossible, oi?. Era un
barret de copa, tan bonic, tan bonic que
me’l vaig posar. De sobte vaig notar unes
pessigolles al cap… I ara! Què passa?… I a

que no sabeu què hi vaig trobar? Doncs… un follet!!!
Si, si, el follet Albert, que em va encomanar la missió
d’explicar contes als infants... 

I així va ser que per allà l’any 1995 la Mercè va
començar a explicar contes a la Biblioteca de
Montornès. 

La Mercè és llicenciada en Educació Primària i després
de dedicar-se un munt d’anys a fer de mestre, va deci-
dir penjar la bata i fer allò que més li agradava: contar
contes. Des del 2006 s’hi dedica exclusivament. Bé,
també és formadora en tallers d’expressió i de l’art
d’explicar contes, escriu i dirigeix obres de teatre
infantil i pertany a diversos grups i associacions de
narradors. “El meu proper projecte és tenir més
temps… és que sempre m’emboliquen…”, diu amb
un somriure. Sospitem que es deixa embolicar.

Cada tarda explica contes en un lloc o altre, en biblio-
teques, llibreries, centre cívics, casals… (a Montornès
tots els dilluns). Té 54 anys i més de 400 històries per
explicar. És alegre, divertida i gesticula sense parar.
Mou els braços, les mans, la boca, els ulls, el nas i el
que faci falta per atraure l’atenció del públic. A nosal-
tres amb la veu, ja ens ha enganxat. Ens podria fer
creure qualsevol història per inversemblant que fos.
Ens n’expliques una altra?
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EL RETRAT Mercè Rubí Díez

Primer aniversari de l’Oficina
Municipal d’Informació al
Consumidor

Les Festes de Tardor que començaran el 14 de
novembre combinen les activitats de la Festa de
Sant Sadurní i la celebració de Santa Cecília, patro-
na de la música

Un total de 297 persones s’han adreçat, entre els
mesos de gener i octubre de 2009,a l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
per realitzar una reclamació o fer una consulta
Durant aquest període es van presentar 156
consultes i 141 reclamacions. Destaquen les
preguntes i gestions relacionades amb el
subministrament de serveis com ara l’aigua,
el gas, l’electricitat i el telèfon. Les teleco-
municacions han estat les protagonistes de
49 reclamacions i de 18 consultes.

A més dels ciutadans a títol personal, les
comunitats de propietaris, mitjançant els
seus representants, també han fet ús de
l’assessoria local, tot i que les consultes que
han plantejat no estaven estrictament rela-
cionades amb l’àrea de consum.

El mes de setembre de 2008, la Unió de
Consumidors de Catalunya i l’Ajuntament
van signar un conveni de col·laboració per a
l’atenció dels consumidors a Montornès. El
mes desembre el Ple Municipal va aprovar la
creació de l'OMIC per garantir un servei
estable d'informació al consumidor.




