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Amb el nom de Can Parera es coneix
la zona que hi ha entre l’Ajuntament i
la plana de Can Vilaró. Hi ha habitat-
ges, una escola, el CAP i equipaments
culturals. Aquest nom prové d’una
finca molt gran que hi havia a l’indret,
al centre de la qual s’alçava una
majestuosa torre d’estiueig. Per
situar-la, només cal saber que l’actual
parc dels Castanyers era el jardí de la
part posterior de la casa.

Propietaris imasovers
Tot indica que el primer propietari va
ser un barceloní anomenat Joan
Ramírez i és probable que la casa fos
aixecada a l’inici del segle XX. Si més
no, hi havia una font a l’antic jardí on
es llegia la inscripció “Mas Nou 1902”.
Cap a 1914 la casa va ser adquirida
per Felip Millet, empresari farmacèu-
tic, que va confiar la masoveria a la
família Puigdomènech Masó.

L’any 1942, Francesc Perera i Vives va
comprar tota la propietat als Millet. Els
Perera eren una família d’industrials
del tèxtil amb una fàbrica centenària a
Manresa (observem que el cognom
era Perera, no pas Parera com ara es
coneix). Els masovers dels Perera van
ser els Fabregat Bonet. A mitjans de la
dècada dels 70 un banc va comprar
tota la finca i seguidament va passar a
mans d’una immobiliària per tal
d’urbanitzar l’espai i fer-hi habitatges.

Can Parera era un imponent casalot de
tres plantes. Va ser demolit per la
Promotora Inmobiliaria Montornés al
maig de 1979. El primer consistori
democràtic va intentar aturar
l’enderroc que estava parcialment

consumat, però finalment va haver de
resignar-se perquè “dado el estado de
la citada casa debe concederse la
licencia para ultimar el derribo”.

Unaescoladurant laGuerra
Entre 1936 i 1939, la casa (aleshores
can Millet), va ser incautada per ubi-
car-hi una part de l’escola del poble. El
grup de nois i noies més menuts van
deixar les aules que hi havia a la plaça
de Joaquim Mir, que estaven prou ple-
nes, i van ocupar bona part de la torre
d’estiueig. Ho recorden perfectament
la Teresina Vilaró, la Francisca Valls, la
Maria Ciurans, en Jaume Roca o en
Ramon Fàbregas, alumnes d’aquella

generació que llavors tenien entre sis i
vuit anys.

Els alumnes aprenien en dos grups,
dividits per l’edat, i ho feien al menja-
dor de la casa, equipat amb mobiliari
escolar de primera mà: dues taules de
mestre, pupitres, biblioteca, materials
de laboratori... Un dels atractius més
grans d’aquella nova escola era el pati,
tot un luxe, un jardí senyorial ple de
castanyers, arbusts, flors, fonts i
petits estanys amb aigua de mina.

Acabat el conflicte bèl·lic, la colla dels
petits va tornar a les escoles de la
plaça: els nois i les noies, per separat;
la llengua, el castellà.

La desapareguda torre de can Parera

MOSTRARI D’ARXIU

La casa de can Parera cap als anys 40-50 del s.XX. L’aula escolar ocupava la sala de la dreta de la planta baixa,
just sota la gran terrassa. Autor desconegut. Col·lecció de Montserrat Fabregat
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L’1 de gener de 2010 entraran en vigor les orde-
nances fiscals que el Ple Municipal va aprovar ini-
cialment, per unanimitat, en la sessió extraordinà-
ria del 12 de novembre de 2009.

La taxa de recollida d’escombraries no experimen-
tarà cap increment i el cost del servei es cobrirà,
tal i com s’ha fet els darrers anys, amb altres
recursos municipals, perquè amb la recaptació no
n’hi haurà prou per fer front a la despesa que
suposa el tractament dels residus.

De la resta de tributs i taxes, destaquen des del
punt de vista social, la introducció de bonificacions
per a famílies nombroses i monoparentals en el
preu públic que regula el servei de la llar d’infants
pública El Lledoner.

Es mantenen per a l’any vinent les bonificacions en
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que
poden arribar a un 75% per als cotxes menys con-
taminants; i en aquells impostos i taxes derivats de
la realització d’obres que incorporin millores en la
gestió energètica dels habitatges.

Amb l’objectiu de fomentar la creació i el desenvo-
lupament d’activitats empresarials noves a
Montornès, s’han introduït per al proper exercici
bonificacions de fins al 95% en l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE), en la Taxa per a les
llicències d’inici d’activitats i en la Taxa per a les
entrades de vehicles a través de les voreres, reser-
ves de via pública per a aparcament, i càrrega i
descàrrega de mercaderies.

EEDDIITTOORRIIAALL

Un compromís de confiança
El divorci entre política i ciutadania creix: els casos de corrup-
ció en diferents administracions i les desqualificacions sis-
temàtiques entre els partits fan que en conclusió tothom
pensi que tots els polítics som iguals, i no és veritat.

Hi ha més de mil alcaldes a tot Catalunya, i vull defensar
l’honorabilitat dels qui dediquen part de la seva vida al seu
municipi. Hem de prestigiar la política encara més quan la
ciutadania la valora poc, malgrat ser l’eina que pot transfor-
mar les nostres necessitats col·lectives en realitats de futur. 

Ser alcalde és tot un honor, una oportunitat única per treba-
llar amb i pels teus veïns i veïnes, però malauradament patint
la presumpció de culpabilitat: tots som corruptes i hem de
demostrar que no ho som! A més, l’oposició aprofita per
escalfar l’ambient. Podeu estar tranquils, Montornès no sor-
tirà a la televisió per casos de corrupció. Ens esforcem, amb
major o menor encert, a governar per l’interès general del
nostre poble, i això fa que ens enfrontem amb l’interès parti-
cular de moltes persones o grups de pressió.

Més que mai necessitem la política local. En una situació difí-
cil, amb ingressos minvants, en què tothom demana més i
més, hem de donar més amb menys. Hem de començar a dir
“no” a moltes persones i entitats i hem d’implementar meca-
nismes de control i d’avaluació de resultats. Es tracta de
governar des de la proximitat, amb austeritat i sense populis-
mes.

Malauradament, l’oposició aprofita el context convuls que
estem vivint per calumniar i difamar sistemàticament l’equip
de govern i els funcionaris. La culpa és sempre de l’alcalde.
Es pensen que la pitjor situació és el millor per a les seves
expectatives electorals. Hauríem de fer poble des de la res-
ponsabilitat, fent propostes de futur, perquè ningú pot dubtar
que Montornès ha millorat molt en els últims anys, i que en
moments de crisi continuem apostant per les polítiques
socials sense apujar els impostos.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Acord municipal per 
a les ordenances fiscals

de 2010

Els tributs i les taxes de 2010 es mantenen, en
termes generals, com els d’aquest any 2009.
No hi ha increments impositius.
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Se acerca un nuevo año, año de elecciones autonómicas (si, si, otra vez).
Como los políticos de siempre dicen que tenemos memoria de pez, y que lo olvidamos todo, no les

vamos a recordar todo lo que ha pasado porque creemos que, si Uds. hacen memoria les vendrá rápido a la mente.
Simplemente recuerden, la mujer de Montilla tiene un mínimo de quince cargos, sin contar lo que cobra. Lo que nos sor-
prende es como consigue compaginarlos todos.
Nos han estafado representantes de casi todos los partidos políticos y, por si fuera poco, nos prometieron un instituto
nuevo en Montornés y todavía tendrá que pasar otro año más para que lo incluyan en los presupuestos de la Generalitat.
No obstante, como nosotros queremos ser optimistas y creemos que un cambio es posible, desde Ciudadanos les desea-
mos Felices Fiestas y Próspero 2010.

Las ordenanzas fiscales de Montornés recientemente aprobadas contemplan gracias a la iniciativa Popular
un aumento “0” el año 2010. También se han establecido más que nunca una batería de bonificaciones sin
disminuir las prestaciones sociales. Ésta ha sido, sin duda, nuestra gran aportación en el equipo de gobierno.

Estamos en general en una delicada situación económica y desde el equipo de gobierno hemos creído con-
veniente hacer un frente común, dejando de lado las diferencias políticas y pactando con ICV-EUiA las ordenanzas fiscales
incluyendo en ellas sus aportaciones. ¡Bienvenidos sean los ecologistas-comunistas! Aunque el Sr. Montero de EUiA sigue
cobrando como político más de 4.000 euros mensuales. Y no vean las prestaciones económicas que puede percibir este señor
en caso de desempleo pagado por todos nosotros.

Con la esperanza de que el año 2010 sea el de la recuperación económica, os deseo a todos/as unas Felices Fiestas y un Feliz
Año 2010.

La superació de la crisi econòmica passa per l’aplicació de diverses mesures. Des de l’Ajuntament poc hi
podem incidir però, en la mesura de les nostres possibilitats, ho fem. Des del Servei Municipal de
Promoció Econòmica desenvolupem el programa INICIA, mitjançant el qual es dóna suport i s’assessora

aquelles persones que vulguin iniciar una activitat econòmica.
A més, a les ordenances recentment aprovades hem impulsat unes importants bonificacions econòmiques en tributs i
taxes que poden servir d’incentiu perquè s’implantin a Montornès noves empreses i es faciliti, en conseqüència, la creació
de llocs de treball. A l’hora servirà també per ajudar econòmicament, reduint despeses, aquells aturats que decideixin crear
un negoci propi i constituir-se com a autònoms.
Des de CiU confiem en l’esperit emprenedor que tant ha caracteritzat el nostre país i que ha de jugar un paper fonamental
en la recuperació econòmica de Catalunya.

Hem presentat una moció perquè es posi en marxa a Montornès el Consell Assessor d'Urbanisme i
Política Territorial, que ha de ser un òrgan de participació en què estiguin representats tots els grups
polítics, els tècnics municipals, les entitats ciutadanes i els professionals que correspongui. Les seves
funcions seran d’informació, deliberació i per fer propostes en relació als procesos urbanístics de pla-
nejament i de gestió que afectin el municipi.

Les diferents realitats socials fan necessària la màxima participació en el disseny urbanístic del municipi per garantir la
cohesió social i un desenvolupament sostenible. Però a més, l'actual situació de sospita sobre la gestió urbanística dels
ajuntaments, a causa dels casos de corrupció que s'han fet públics, exigeix prendre mesures per garantir al màxim la trans-
parència sobre les decisions que es prenen a l'Ajuntament sobre aquests temes.

La política de la mentida

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Quan el govern està fent realitat la major part dels projectes de la legislatura, el Sr. Montero ha
tornat a perdre la seva dignitat política i personal. Així, quan l’atur és el principal problema del

nostre país, ha fet acusacions molt greus sobre contractacions de personal.

És un pas més en la seva política miserable de mentides i atacs personals. Ja n’hi ha prou! L’alcalde no pot formar part
dels tribunals, i per tant és impossible que hagi col·locat cap persona a l’Ajuntament. Es pensa que tothom ha aconseguit
la seva feina a dit, com vostè, cobrant més que l’alcalde i estant tot el dia al carrer?

Si té proves de la contractació irregular d’alguna persona, demostri-ho. Nosaltres defensarem davant els tribunals
l’honestedat de l’equip de govern, i és que “se piensa el ladrón que todos son de su condición...”

Consell Assessor d’Urbanisme i Política Territorial

Suport a noves empreses i autònoms

El pacto de la unidad frente a la crisis: PSC-CiU-PP-ICV EUiA

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

Grupo Municipal Ciutadans



Aquests dies s’han iniciat els primers treballs del projecte
de soterrament d’un quilòmetre de la línia de 110 kw que
travessa el torrent de Vinyes Velles.

L’actuació està inclosa al capítol de subvencions del Pla
d’Energia de Catalunya 2006 – 2015, aprovat per la
Generalitat l’any 2005, i que té l’objectiu de promoure el
desplaçament o el soterrament de forma progressiva de les
línies elèctriques d’alta tensió que passen per zones urbanes.

L’any 2006 l’Ajuntament, el Departament de Treball i
Indústria, mitjançant l’Institut Català d’Energia, i l’empresa
Fecsa Endesa van signar un conveni per establir les aporta-
cions de cadascuna de les parts al projecte que té un cost
total de 1.853.756,42 euros. Així, el govern autonòmic es
va comprometre a destinar 859.427 euros per fer front als
costos d’equipaments i muntatge de les noves infraestruc-
tures; l’empresa elèctrica a fer-se càrrec del desenvolupa-
ment del projecte i de la supervisió de les obres, i
l’Ajuntament a finançar l’obra civil.

Pel que fa a l’obra civil, aquella que té a veure amb la cons-
trucció de rases i canalitzacions per les quals s’ha de sote-
rrar el cable d’alta tensió, una part es va integrar en el pro-
jecte d’urbanització del torrent de Vinyes Velles i l’altra, la
feta al tram comprés entre l’avinguda de Barcelona i
l’avinguda Mogent, es va executar amb els recursos apor-
tats pels promotors d’habitatges del sector de Manso
Calders i de la Unitat d’Actuació situada a l’avinguda de la
Llibertat. 
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Inspeccions per al soterrament de la línia d’alta tensió 
al Parc del torrent de Vinyes Velles

L’any 2006 l’Ajuntament, la Generalitat i l’empresa elèctrica Fecsa Endesa van signar un conveni per finançar
els treballs d’eliminació de les cinc torres ubicades entre Can Coll i l’avinguda Mogent

L’Ambibus ha visitat Montornès
Acte de signatura del conveni al Palau de Pedralbes (Maig de 2006)

Durant una setmana es va poder visitar, al recinte firal,
l’Ambibus, la unitat mòbil d'educació ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.  

La unitat albergava l’exposició Respirem Benestar, una
mostra sobre l’estat de la qualitat de l'aire a Barcelona i el
seu entorn metropolità; sobre les principals fonts contami-
nants; i les mesures que es proposen en el Pla de millora de
la qualitat de l'aire a la Regió Metropolitana de Barcelona
(2007-2009).

L'Ambibús es va posar en marxa l'any 1993 amb l'objectiu
de donar suport a les activitats de sensibilització ambiental
que el Departament promou arreu de Catalunya.

Treballs d’inspecció de les canalitzacions per les quals passarà el cable d’alta tensió



La reurbanització de la plaça del Poble
és una de les actuacions incloses al
Projecte d'Intervenció Integral a
Montornès Nord i el taller, que es va
dur a terme a final del mes de novem-
bre al CEIP Marinada, és el primer
procés de participació ciutadana que
acompanya les accions que es desen-
voluparan amb els recursos dels ajuts
de la sisena convocatòria de la Llei de
millora de barris.
Entre les consideracions exposades
pels participants, hi va haver la pro-
posta de canviar l'emplaçament del
mercat setmanal, del carrer de la
Llibertat a la plaça del Poble. Amb
això, segons van valorar els veïns,
s'afavoriria la mobilitat el dia de mer-
cat i es reactivaria el comerç proper a
la plaça.
Altres aspectes que es van tractar van
ser la recuperació de la plaça com a
espai públic de convivència sociocul-
tural; la seva accessibilitat; i la creació
d'àrees concretes destinades a diver-
sos col·lectius (gent gran, infants,
joves, etc.)
Les conclusions del taller serviran per
orientar la redacció del projecte tècnic
de reforma de la plaça del Poble. Les
obres tenen un pressupost de
480.000 euros que finançaran a parts
iguals l'Ajuntament i la Generalitat.
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Fins el 31 de desembre es pot participar a l’enquesta
engegada per l’Ajuntament amb l’objectiu de copsar
l’opinió dels ciutadans sobre la possibilitat de tenir
mercat setmanal els dimecres i els divendres festius,
i sobre el fraccionament del mercat de Montornès
Centre

La proposta de tenir mercat setmanal en dia festiu, tant a
Montornès Nord com a Montornès Centre, ha estat promo-
guda per alguns dels paradistes. Actualment, l’Ordenança
reguladora del mercat setmanal, al capítol 2, estableix que,
en cas que el dimecres o el divendres sigui un dia festiu, el
mercat ambulant s’instal·larà el dia hàbil anterior. 

A la consulta relacionada amb la possibilitat de fraccionar o
no el mercat del divendres a Montornès Centre, es planteja
traslladar les parades de roba, de calçat o de complements
a la plaça de Pau Picasso i mantenir les d’alimentació als
carrers de Palau d’Ametlla i de Jaume Balmes.
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Nova consulta sobre aspectes del mercat setmanal 

Una cinquantena de veïns participa en el taller 
per definir l’ús de la plaça del Poble

L’enquesta s’ha presentat a paradistes i comerços, i es pot omplir al web municipal www.montornes.cat

Les conclusions del taller serviran de base per a la redacció del projecte tècnic de reforma de l’espai 

Taller de participació ciutadana a les aules del CEIP Marinada
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El conveni entre les dues administra-
cions locals i l'Institut Català d'Ar-
queologia Clàssica (ICAC) permet que
sigui aquesta darrera institució qui es
faci càrrec de la gestió i l'execució del
projecte que comparteixen Montornès
i Montmeló. L’objectiu és continuar
amb el procés de recuperació del jaci-
ment romà de can Tacó - turó d'en
Roina, declarat Bé Cultural d'Interès
Nacional recentment; i de forma
paral·lela, posar en valor el patrimoni
natural del turó de les Tres Creus.

L'actuació, que pretén que la zona
esdevingui un important focus d'inte-
rès lúdic i cultural, preveu la restaura-
ció paisatgística de la muntanya de les
Tres Creus, l'arranjament de les prin-
cipals vies d'accés al jaciment i al
futur parc, i la construcció d'un punt
d'informació per als visitants. El cost
de la proposta és d'1 milió d'euros,
dels quals a l'entorn de 500.000 són
finançats pel Fons Europeus de

Desenvolupament Regional (FEDER) i
500.000 euros més seran aportats pel
govern de l'Estat.

El projecte de recuperació del turó,
que haurà d'estar enllestit al desem-
bre de 2010, es complementa amb la
construcció d'un centre d'interpre-
tació de la natura i del paisatge a
Montornès Nord.

Diverses donacions de Henkel
Ibèrica a projectes culturals de
Montornès
Henkel Ibèrica SA tornarà a aportar
recursos per a  la recuperació medio-
ambiental de la muntanya de les Tres
Creus i la divulgació i difusió del gran

valor cultural del jaciment romà de
can Tacó - turó d'en Roina.

Aquesta no és la primera aportació
econòmica que Henkel Ibèrica destina
a la recuperació patrimonial de Mon-
tornès. L'empresa ja ha col·laborat en
el finançament d'alguna de les inter-
vencions arqueològiques que s'han
dut a terme al jaciment.

A final del mes de novembre, repre-
sentants d’Henkel Ibèrica també van
signar convenis de col·laboració per a
l’organització de l’edició d’enguany del
Parc de Nadal i per a l’edició i repro-
ducció del DVD Montornès, 10 anys al
Parc de la Serralada Litoral.
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Conveni per a l’inici de la recuperació natural i arqueològica 
de la muntanya de les Tres Creus

La muntanya de les Tres Creus és un observatori privilegiat de la Via Augusta al seu pas pel Vallès Oriental i
el Barcelonès i, des del punt de vista natural, té gran interès com a illa biogeogràfica situada entre ecosiste-
mes fluvials

Els alcaldes de Montornès i de
Montmeló, Daniel Cortés i Manel
Ramal respectivament, i la direc-
tora de l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica (ICAC),
Isabel Rodà, van signar el darrer
dia del mes de novembre un con-
veni per a l'execució del projecte
de creació del Parc natural i
arqueològic – Observatori de la
Via Augusta, a la muntanya de les
Tres Creus

Signatura del conveni per part dels alcaldes de Montornès i de Montmeló, i de la directora de l'ICAC

Sessions d’acollida per als nouvinguts
En total són vuit sessions que es desenvoluparan fins al 21
de desembre, i tenen com a objectius, d'una banda, infor-
mar i assessorar les persones nouvingudes sobre les
característiques socioculturals del municipi, per tal de pro-
moure’n l'autonomia personal; i d'una altra, orientar-les
sobre els recursos i serveis existents, així com posar al seu
abast coneixements i informació bàsics sobre els drets i
deures de la societat que els acull. Les ponències inclouen
informació sobre aspectes laborals i d’estrangeria.

El cicle compta amb la col·laboració de l'Associació
d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya.



Un total de 61 persones en situació
d’atur han participat, dividides en tres
grups, en un curs de conductors de
carretons elevadors que ha organitzat
el Servei Municipal de Promoció
Econòmica (SEMPRE). En acabar la
formació, els alumnes han obtingut un
carnet homologat per la Generalitat.

La darrera acció desenvolupada en
aquest àmbit són les sessions sobre
informàtica bàsica que s’imparteixen,
des de començament del mes de
desembre, al Centre Juvenil Satèl·lit.
Aquesta proposta s’adreça als aturats
i usuaris de la borsa de treball del
SEMPRE i compta amb la  participació
de 24 alumnes, distribuïts en 3 cursos

de 30 hores cadascun. La formació
acabarà entre el 23 i el 24 de març de
2010. 

Pel que fa a la recerca de feina, 661
usuaris han passat pel Club de feina
l’any 2009. Durant aquest període es
van registrar 3.573 visites al club i
entre els recursos més utilitzats hi ha
la consulta al taulell d’ofertes (1.868),
a la premsa (1.791) i al tècnic del ser-
vei (1.155). Més d’un centenar
d’usuaris ha fet recerca de feina mit-
jançant Internet i altres 100 persones,
a través del telèfon.

Instal·lacions reformades
Des del mes de novembre, les
dependències del Servei Municipal de
Promoció Econòmica tenen una distri-
bució nova que ha permès millorar
l’atenció dels usuaris. S’ha ampliat
l’espai destinat al Club de feina amb
l’eliminació del porxo que hi havia a
l’entrada de les instal·lacions i s’ha
equipat amb vuit ordinadors connec-
tats a Internet. 

Plans d’ocupació
El mes de gener s’engegaran els qua-
tre plans d’ocupació que tenen a veure
amb l’atenció domiciliària; la mediació
intercultural; el medi ambient i la
mobilitat; i les noves teconologies. 

La acció, finançada amb una subven-
ció de 122.945,85 euros atorgada pel
Servei d’Ocupació de Catalunya del
Departament de Treball, ha servit per
contractar, durant un termini de sis
mesos, onze persones desocupades
amb situacions d’extrema precarietat.
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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

Recursos per a la recerca de feina i accions de formació

Especialista en telemàrqueting
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: experiència mínima d’un any.
Domini del català, del castellà i de l’anglès.
Informàtica a nivell d’usuari avançat.
Horari: tardes

Cambrer/a
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei + indefinit
Requisits: experiència mínima d’un any en la
professió. Parlar i entendre correctament el
català i el castellà.
Horari: propi del sector d’hostaleria

Més de 600 usuaris han passat pel Club de feina i més d’una vuitantena de persones participen en propostes
formatives

A dalt, espai destinat als usuaris del Club de feina, i a sota altres dependències reformades del departament

Curs de conductors de carretons elevadors
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L’Arxiu Municipal incorpora
fotografies del fons Bellós
Darrerament l'Arxiu Municipal ha incorporat dotze
fotografies de la col·lecció d'Albert Bellós Agulló
provinents de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de
Catalunya (IEFC) amb imatges de Montornès de
mitjans del segle XX

El fons Bellós de l'IEFC està format per 300 fotografies que
recullen paisatges de diversos pobles de Catalunya.
D'aquestes, una dotzena corresponen a Montornès del
Vallès. El material fotogràfic inclou vistes parcials del poble
(possiblement dels anys 40 i 50), dues imatges del retaule
de l'església de Sant Sadurní després de la Guerra Civil,
una del camí antic de Vallromanes, una del carrer d'en
Capella i una altra de les Antigues Escoles, situades a la
plaça de Joaquim Mir.

En els darrers mesos l'arxiu també ha incorporat una tren-
tena de peces ceràmiques ibèriques proviments de
l’Associació excursionista Els Blaus de Sarrià, que van ser
trobades l'any 1968 prop del Castell de Sant Miquel.

Activitats per al Nadal 

La sisena edició del Parc de Nadal se celebrarà del 28 al 30
de desembre, al Pavelló Municipal d’Esports. L’horari del
parc que inclou jocs, animació i activitats per a infants i
joves de fins a 16 anys, serà de 16 a 20 h, tret del darrer
dia que s’allargarà fins a les 21 h. Cada dia la programació
es clourà amb un espectacle d’animació infantil. Un any
més la proposta comptarà amb la col·laboració de la
Policia Local amb activitats d'educació viària. El parc serà
gratuït per als infants de fins a 3 anys, costarà 2 euros per
al tram de 3 a 16 anys i 1 euro per als més grans de 16
anys. Henkel Ibérica, el Circuit de Catalunya i Pinasa han
donat suport a la iniciativa infantil.

Pel que fa al Cap d’any, el Teatre Municipal acollirà ball a
partir de la mitjanit amb l’Orquestra Celeste.

La cavalcada del 5 de gener i l’arribada dels reis d’Orient a
la plaça de Pau Picasso, on durant tota la tarda hi haurà
animació infantil, tancaran les activitats de Nadal.



Des del 27 de novembre, els internautes poden escoltar la
ràdio en directe, i també tenen la possibilitat d’accedir als
programes de Ràdio Montornès a través del servei de ràdio
a la carta. 

Per al desenvolupament del projecte, el Departament de
Mitjans de Comunicació ha comptat amb l'empresa valle-
sana Perception.

L'acte de presentació de la ràdio a Internet, celebrat durant
les Festes de Sant Sadurní, va reunir a Can Xerracan unes
setanta persones, entre les quals hi havia un nombre
important de col·laboradors participants en la confecció de
programes durant els 25 anys d’història de l’emissora.
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La Thais és morena,
amb els ulls foscos i el
somriure dolç. És diver-
tida, optimista i amb
molta empenta. Diu que
és tímida (tot i que no
ho sembla) i que li agra-
den les coses ben fetes.
“El ball és molt exigent,
requereix molta tècnica,
precisió, confiança i
estil. Sóc molt perfeccio-
nista i ho vull fer molt
bé”.

Compagina el ball amb
els estudis i la feina. Al
matí estudia Educació
Social a Bellaterra, i a la
tarda treballa en un pis
tutelat amb discapacitats
psíquics de la Fundació
Privada Vallès Oriental.
Els dissabtes els dedica
als balls de saló i els
diumenges a al tarda a la
salsa. 

Renoi, no descansa mai!
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EL RETRAT Thais Frutos Fernández

Ràdio Montornès, a Internet
L'emissora municipal commemora el 25è ani-
versari amb la presentació del seu espai a la
xarxa, www.montornes.cat/radio

“He estat ballant quasi tota
la meva vida. Vaig
començar amb 5 anys
ballant flamenc a El
Poderío de Montornès i
des de llavors no he
parat”. 

La Thais té 22 anys, en fa
dos que balla salsa i tres
mesos que fa balls de
saló. La intenció és
començar a competir en la
modalitat de balls llatins
en un parell de mesos a
tot estirar. “La idea va sor-
gir de forma espontània.
Fa uns mesos en una exhi-
bició vaig veure unes
parelles de ball de saló
esportiu. Vaig comentar
que estaria molt bé practi-
car-lo. La meva parella de
salsa em va preguntar: Per
què no ho fas? Vaig res-
pondre el primer que em
va venir al cap: perquè no
tinc parella, i em va con-
testar que això no era un
problema, que ara ja en
tenia una. I així vam
començar”.

“Vespre d’art i literatura”
El Teatre Municipal va acollir per Sant Sadurní un Vespre
d’Art i literatura que va aplegar el lliurament del III Premi
de microcontes Font de Sant Caterina i les presentacions
del documental Montornès, 10 anys al Parc de la Serralada
Litoral, i del llibre Atlas. Correspondència 2005-07.

Jordi Morera Bernús va obtenir el primer premi de micro-
contes, dotat amb 300 euros, pel seu relat titulat Absència.
El jurat va decidir atorgar l’accèssit, de 100 euros, al
microconte Tango de Juan Carlos González Pujalte.

Els assistents a l’acte, més d’un centernar, van poder
veure el documental Montornès, 10 anys al Parc de la
Serralada Litoral. El reportatge, d’uns 30 minuts de dura-
da, dóna a conèixer la riquesa natural del municipi.

Durant la vetllada es va presentar el llibre Atlas.
Correspondència 2005-2007 de l'artista montornesenc
Pere Salinas i de Joan Navarro, que ha estat escollit per la
Generalitat Valenciana millor llibre de l'any 2008-2009.
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Les persones interessades a obtenir una còpia del DVD es poden
adreçar a les Oficines Municipals, a la Biblioteca, al Centre Juvenil
Satèl·lit i al Casal de Cultura 


