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El mes de novembre de 2004, el Ple
Municipal va aprovar una revisió del
carrerer, en la qual es va incloure la
proposta veïnal de donar el nom del
Doctor Chavarria als jardins ubicats
entre el carrer de les Tres Creus i la
plaça de l'Autonomia.
A començament de l’any 2003, va sor-
gir una iniciativa popular, avalada amb
1.144 signatures que reclamava el
reconeixement, per part de Montornès,
a la trajectòria professional de qui va
ser metge de capçalera de moltes
famílies del municipi des de 1969 fins
a la seva mort l’any 2002.
Una comissió veïnal va recollir aporta-
cions econòmiques voluntàries entre
els veïns per a l’adquisició del monòlit
de pedra que es va inaugurar el 26 de
novembre de 2006.

Anys 80

Març 2011
Forn: 1, 7, 12, 13, 18, 24, 30
Moreno: 2, 8, 14, 19, 20, 25, 31
Yáñez: 3, 9, 15, 21, 26, 27
Fontcuberta: 4, 10, 16, 22, 28
Balcells: 5, 6, 11, 17, 23, 29
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Montornès progressa
La inversió al nostre municipi s’ha multiplicat en els
darrers anys gràcies a la bona gestió econòmica i a
l’obtenció de diverses subvenciones que han permès que
avui tots tinguem un Montornès molt millor.

El nou camí fluvial fins a la font de Santa Caterina i la recu-
peració del nostre riu Mogent s’han fet realitat aquest any
amb subvencions del Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs i de l’Agència Catalana de l’Aigua, i
ara, després de 50 anys el nostre riu ha tornat a néixer.

Estem a punt d’acabar, alhora, el projecte de soterrament
de la línia d’alta tensió i la segona fase del torrent de
Vinyes Velles, obres finançades amb fons estatals i autonò-
mics. Montornès connectarà la seva zona més urbana i
densament poblada amb el riu i les nostres muntanyes
incloses en la proposta d’ampliació de l’Espai d’Interès
Natural del Parc de la Serralada Litoral.

Gràcies a la inversió feta pel govern d’Espanya i pels fons
Europeus, el programa de recuperació del patrimoni muni-
cipal ha continuat: al Parc Arqueològic i Natural de la Via
Augusta estem dinamitzant un dels primers jaciments
romans del segle II ac; s’ha posat en valor el refugi antiaeri
de Ca l’Arnau, i tenim l’aprovació del projecte de recons-
trucció de la torre del Telègraf.

Però a més, hem passat del Montornès gris dels 80 a un
municipi verd i pensat per a les persones, ja que s’ha dotat
de nous espais i equipaments públics i s’han reformat
carrers i places.

I especialment, hem fet obra social reforçant els serveis,
l’equipament i la plantilla dels Serveis Socials amb més
educadores i assistentes socials.

Per a finalitzar, i tot i que no és competència de
l’Ajuntament, hem signat un conveni per al finançament del
nou Institut Marta Mata, amb una inversió de més de 6
milions d’euros i ja ens han confirmat la concertació de 25
places del futur Centre de Dia i de la residència geriátrica
de Montornès del Vallès.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Lliurats els 
Premis Municipals a 

l’Excel·lència Estudiantil
El 31 de gener es va dur a terme l’acte de lliurament de
la primera edició dels Premis Municipals a l’Excel·lència
Estudiantil. Els Premis es divideixen en tres apartats: un
per a la millor nota a l’acabament del batxillerat, dotat
amb 500 euros; un altre, dotat amb la mateixa quantitat,
per a la millor nota de selectivitat i un tercer de 1.000
euros per a la millor nota a l’acabament d’un curs uni-
versitari.

Lorena Corrales, amb una nota de 9,51, ha rebut el premi
a la millor nota de batxillerat, Marina Sánchez, amb un
8,7, el premi a la millor nota de selectivitat, i Meritxell
Villén, amb un 8,89, s’ha endut el premi a la millor nota
a l’acabament d’un curs universitari.

El passat 17 de desembre va resoldre els premis una
comissió formada pels directors dels dos instituts i
d'una de les escoles de Montornès juntament amb el
regidor d’Ensenyament i la tècnica d'Educació. 

Premis Superació
Properament es publicaran les bases per a la convocatò-
ria de la primera edició d’uns altres premis que tenen
l’objectiu de reconèixer la progressió dels alumnes mon-
tornesencs. Aquests guardons s’anomenaran Premis
Superació i s’adreçaran als alumnes amb necessitats
educatives especials.

Lorena Corrales, Marina Sánchez i Meritxell Villén
són les guanyadores d’aquests premis que tenen
l’objectiu de reconèixer la feina dels estudiants
més brillants

D'esquerra a dreta: Lorena Corrales, Marina Sánchez i Meritxell
Villén

Xerrades informatives

LA RECEPTA
ELECTRÒNICA

11 de febrer a les 17 h - Casal Gent Gran Centre
15 de febrer a les 12.30 h - Casal Gent Gran Nord



Ha llegado el momento de la verdad. El 22 de mayo tendrán lugar las elecciones municipales. El Partido
Popular se mantiene firme en la pluralidad del catalán y el castellano. También con respecto a la inmi-
gración. Desde que formamos parte del consistorio uno de nuestros compromisos con los ciudada-
nos/as ha sido la participación. Este punto lo consideramos fundamental. La política no sólo la hacemos

los políticos, sinó que vosotros/as debéis implicaros en las propuestas del presente y del futuro para Montornés del Vallés.
Por eso el Partido Popular quiere pedir vuestra participación en la elaboración del programa electoral. 

Queremos recibir vuestras propuestas. Todas ellas serán evaluadas y las tendremos en cuenta al elaborar el programa
electoral que presentará nuestro partido para Montornés. Vuestras opiniones son fundamentales. Muchas gracias, enviád-
noslas a: montornes@ppcvo.es
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Se percibe en la calle: la ciudadanía desconfía de la clase política. Pretoria, Palau, Gürtel...
La corrupción debe atajarse y C’s propone un pacto anticorrupción para que los ciudadanos res-

tauren su confianza en los políticos y se haga más transparente la gestión de los partidos. Diez medidas básicas: crear un
órgano de control interno, la posibilidad de llevar a cabo una reforma legal que estipule como delito la financiación ilegal
de partidos, que las formaciones se comprometan a devolver el dinero sustraído del erario público tras un caso de corrup-
ción en sus filas, así como la limitación del gasto electoral y que los cargos públicos hagan pública su declaración de bie-
nes.
Se propone también que todo cargo público imputado en un caso de corrupción sea apartado de su responsabilidad y crear
un registro único de subvenciones y asignaciones a partidos que regule las donaciones e impida que éstas se hagan desde
empresas privadas. Parece bueno para todos ¿lo firmarán?

En els propers dies es portarà a aprovació del Ple de l’Ajuntament el pressupost municipal corresponent
a l’exercici 2011.

La crisi econòmica que continua viva tornarà a condicionar la despesa que es podrà fer durant aquest any
i tornarem a tenir un pressupost inferior al que ens agradaria, però el que no farem és gastar allò que no puguem pagar.
Continuarem aplicant criteris de contenció encara que això ens suposi la incomprensió i crítiques d’uns o altres. No per-
metrem que ens passi el que pateixen altres ajuntaments que viuen amb la incertesa de poder pagar les nòmines a final de
mes, que no poden pagar als seus proveïdors abans de dotze mesos, o que no troben un banc que els vulgui fer un préstec.

Continuarem treballant per fer més i gastar menys. Continuarem treballant per a les persones i, especialment, pensant en
aquelles que ho estan passant més malament.

Des de principis de 2010 aquesta revista ens obsequia cada mes amb una galeria de fotos que mostra
l'evolució d'un espai públic del poble. Ningú negarà les nombroses millores que hi ha hagut en els
darrers anys i l'esforç econòmic que han fet tots vostès per aconseguir-les. Aquesta pàgina no pretén
informar de res, que hauria de ser l'objectiu de la revista, sinó fer propaganda de la suposada bona ges-

tió del govern local. Publicitat que també paguen els contribuents.

A més, les dates que apareixen en les fotos són enganyoses. Cap de les places i parcs que mostren s'ha fet durant aques-
ta legislatura, al 2007 ja estaven acabades. Les dates posteriors pretenen suggerir unes millores posteriors, fins al 2010,
que no s'han produït. Com que tothom coneix el poble, no “cola” voler engreixar el balanç d'un govern que necessita legi-
timar-se abans de les eleccions.

ICV-EUiA no vota a favor del Marta Mata 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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El grupo municipal de ICV-EUiA ha vuelto a no dar el apoyo al que se comprometió pública-
mente ante la comunidad educativa para la aprobación del proyecto del Intituto Marta Mata.

Tampoco aprobaron el convenio de construcción firmado con la Generalitat de Catalunya, pero luego se jactan de que no
ponen palos en las ruedas al equipo de gobierno y al mismo tiempo niegan la existencia del mismo convenio.

Tenemos la impresión de que no quieren que el nuevo Instituto Marta Mata sea una realidad en los plazos pactados en
marzo de 2006, por lo que les solicitamos que, en vez de seguir confundiendo a la comunidad educativa con mentiras y
falsas informaciones, en este tema estén al lado de los intereses de Montornès y dejen a un lado sus cálculos electorales.

Fotogaleria del segle XXI

Programa electoral participativo

Pacto anticorrupción

Fer més, gastant menys



En la sessió del dia 20 de gener de 2011 la Junta de Govern
Local va aprovar, de manera inicial, el projecte bàsic per a
la construcció de l’Institut Marta Mata, al camí de la
Justada.

El pla bàsic situa l’import de les obres de l’equipament de
secundària en 5.785.105,20 euros.

L’encarregada de la redacció del projecte bàsic de cons-
trucció de l’Institut Marta Mata ha estat l’empresa Binari
Arquitectes. Les feines han suposat una despesa de 58.900
euros.

El document, que serà la base per a la posterior redacció del
projecte executiu, preveu una superfície construïda de
4.309 m2 en una finca de 8.116,85 m2. Inicialment s’ha pro-
jectat un equipament de tres volums amb edificació modu-
lar.  

L’elaboració del projecte bàsic es recollia en el conveni que
el Govern de la Generalitat va aprovar el 3 d’agost de 2010
i que el 9 de setembre de 2010 van signar l’Ajuntament i el
Departament d’Educació de l’ens autonòmic.

En el conveni s’estipulava que, tot i no ser competència
seva, el Consistori pagaria la redacció del projecte bàsic, i

es faria càrrec de l’execució i de la direcció de les obres. A
més, l’Ajuntament haurà d’avançar els diners per a la cons-
trucció de l’Institut Marta Mata.

El Departament d’Educació, per la seva banda, finançarà a
terminis la inversió prevista i supervisarà el desenvolupa-
ment dels treballs.

El conveni de col·laboració estableix que el govern autonò-
mic assumirà la despesa de les obres en quatre anualitats.
El darrer termini es farà efectiu l’any 2013.

El projecte bàsic de construcció de l’Institut Marta Mata
romandrà en exposició pública durant 30 dies hàbils. En
aquest període de temps, el Departament d’Educació i
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), instàncies amb com-
petències afectades, han de tramitar un informe sobre el pla
tècnic.

El procés té continuïtat amb els procediments de licitació de
l’obra que inclouen la redacció del projecte executiu,
l’execució i la direcció dels treballs. La quantia del projecte,
propera als 6 milions d’euros, comportarà la seva publica-
ció al DOCE, Diari Oficial de la Unió Europea.

FEBRER - 2011

5

Aprovació inicial del projecte bàsic 
del futur Institut Marta Mata

El document romandrà en exposició pública durant 30 dies hàbils i el Departament d’Educació i l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) han de traslladar a l’Ajuntament l’informe corresponent
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El Ple Municipal va aprovar en la sessió del 3 de febrer de
2011 les bases reguladores de la concessió de les subven-
cions del programa específic de rehabilitació dels elements
comuns dels edificis, inclosos en l’àmbit d’actuació del
Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord. A la
mateixa sessió també es van aprovar les bases dels ajuts
per a la reordenació de les antenes comunitàries.

En el Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord les
aportacions al condicionament d’edificis arriben a un total
d’1.958.000 d’euros. A més dels recursos del Projecte
d’Intervenció Integral de Montornès Nord s’han de sumar

els ajuts a la rehabilitació d’edificis del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Aquest departa-
ment ha declarat Montornès Nord conjunt d’especial
interès. La declaració permet incrementar en un 10% els
ajuts que per aquest concepte preveu el Pla per al Dret a
l’Habitatge 2009 – 2012.

L’Oficina del barri, en col·laboració amb l’Oficina Local
d’Habitatge, que Montornès comparteix amb Montmeló i
Parets, gestionarà les sol·licituds i proporcionarà informa-
ció i assessorament tècnic a les comunitats de propietaris. 

El primer tràmit per optar al programa de rehabilitació dels
elements comuns dels edificis és la inspecció tècnica que
han de realitzar els experts de l’Oficina Local d’Habitatge. El
seu cost serà subvencionat al 100% per l’Ajuntament, sem-
pre i quan la comunitat promotora dugui a terme els treballs
en el termini d’un any.

El pagament dels ajuts, tant per part del Consistori com per
part de la Generalitat, es tramitarà un cop s’hagi justificat
l’acabament de l’actuació i s’hagi fet front a la despesa.

Finalment, el programa específic d’unificació d’antenes de
televisió aportarà 40.000 euros en subvencions a les comu-
nitats de propietaris. L'objectiu és promoure el compliment
de la normativa sobre aquesta matèria establerta a
l’Ordenança municipal reguladora del civisme, la convivèn-
cia ciutadana i la via pública.
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Aprovades les bases per a la concessió d’ajuts a la 
rehabilitació d’edificis en l’àmbit del Pla d’Intervenció Integral
El Projecte d’Intervenció Integral de Montornès
Nord té una dotació de 1.958.000 euros per sub-
vencionar actuacions com ara la rehabilitació de
façanes i cobertes; l’adequació d’elements

comuns als edificis; la instal·lació d’ascensors; la
supressió de barreres arquitectòniques, i accions
per a la millora de la sostenibilitat i l’eficiència
energètica

Adhesió d'Unnim al programa de rehabilitació d’edificis

L’alcalde, Daniel Cortés, i Pere Llach Mas, director de la
zona Vallès Est de la Caixa d’Estavis Unió de Caixes de
Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM) van signar el 25 de
gener un conveni de col·laboració. L’objectiu és facilitar el
pagament de les despeses per les obres de condicionament
dels edificis a les comunitats veïnals que s’acullin a les sub-
vencions que s’atorguen a través del Pla d’Intervenció
Integral de Montornès Nord i també a través del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Unnim és la tercera entitat financera amb la qual
l’Ajuntament ha subscrit un conveni amb aquest propòsit.
El mes de juny es va signar amb Caja Sur, i al novembre
amb Banco Sabadell.

L’Ajuntament i Unnim han signat un conveni de col·laboració per obrir una línia de préstecs amb con-
dicions favorables per a les comunitats de propietaris que decideixin rehabilitar els seus edificis

Moment de la signatura del conveni de col·laboració amb Unnim

Reunió informativa sobre els ajuts al gimnàs de l’escola Marinada



Per fer ús del servei municipal de wifi
des dels dotze punts habilitats al
municipi, els usuaris han de ser
majors de 18 anys i sol·licitar la clau
personal a l’Ajuntament, al Casal de
Cultura, al Centre Juvenil Satèl·lit o a
l’Oficina del barri de Montornès Nord.

L’actuació forma part del projecte de
creació d’una xarxa de comunicacions
sense fils entre els diversos centres
municipals via Wimax. Per això,
l’accés a la wifi Augusta Montornès
s’ha de fer des de les immediacions
dels equipaments i des de diversos
espais públics. La xarxa està disponi-
ble a uns 80 metres a l’entorn
d’aquests punts que, properament, se
senyalitzaran com a zona wifi.

El servei municipal de wifi, que com-
pleix amb els criteris que ha fixat la
Comissió del Mercat de Telecomu-
nicacions, no té les prestacions dels
accessos a internet que ofereixen les
teleoperadores. Hi ha limitacions res-
pecte a la velocitat i a l’execució de
programes de descàrrega.

El calendari de les proves i la data de
posada en marxa del servei municipal
de wifi s’han mantingut, tot i que
durant el mes de desembre es van
haver de fer actuacions suplementà-
ries. Els treballs van ser necessaris
després que les instal·lacions de
l’estació base, fossin objecte d’un
robatori de material i de diversos des-
perfectes.

El projecte, amb un import de
84.775,58 euros, s’ha finançat amb
les aportacions del Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat i ha estat
desenvolupat per les empreses Abertis
Telecom i Eurona Telecom.

Els punts d’accés gratuït a la xarxa
estan situats al Centre Infantil la
Peixera, a l’Oficina del barri de
Montornès Nord, al Centre Juvenil
Satèl·lit, als jardins del Dr. Chavarría,
al Casal de Cultura, a l’Ajuntament, a la
zona esportiva municipal, a les masies
de Can Xerracan i del Molí, i a les pla-
ces del Poble, de Pau Picasso i de
Joaquim Mir. 

A final del mes de gener es va cele-
brar, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament,
la presentació pública de la wifi
Augusta Montornès.

FEBRER - 2011
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Posada en marxa del servei municipal de wifi

Des d’aquest mes de febrer els ciutadans interessats poden obtenir una clau privada per connectar-se al nou
servei municipal gratuït de connexió limitada a Internet, que duu el nom d’Augusta Montornès

L’Ajuntament ha sol·licitat al Servei
d'Equipaments i d’Espai Públic de
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge de la Diputació de Barcelona
l’equipament d’espais lúdics i de salut,
destinats a la gent gran, per instal·lar-
los a diversos punts del municipi.
Els espais lúdics i de salut inclouen
diversos mòduls d'activitat en forma
de circuit que permeten treballar les
facultats físiques i sensorials. L’ob-
jectiu és incrementar l’elasticitat, la
força, la coordinació, l’agilitat, la
resistència, el to muscular i les capa-
citats toràcica, pulmonar i cardíaca.

Espais lúdics i de salut per a la gent gran

Presentació del servei a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

Les instal·lacions, situades a
l’aire lliure, pretenen fomentar
l’exercici de les capacitats físi-
ques entre la gent gran
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La votació del procés de participació en el pressupost 2011
recull 950 butlletes dels ciutadans

A la consulta, desenvolupada entre el
14 de desembre i el 16 gener, les per-
sones majors de 16 anys censades a
Montornès podien escollir, votant a
les urnes distribuïdes pel municipi i a
través del web municipal, quin dels
projectes de manteniment i millora de
l’espai públic es durà a terme enguany
amb els 80.000 euros reservats per al
procés. A cada butlleta es podien
assenyalar com a màxim dos dels
quatre projectes proposats a desenvo-
lupar a les places de Pau Picasso, de
Joaquim Mir, de Joan Miró i de Lluís
Companys.

El 17 de gener la Comissió de
Seguiment del procés va obrir les
urnes en un acte públic i es va fer el
primer recompte de vots. Els resultats
provisionals no es confirmaran fins
que acabi el procés de validació. Les
butlletes poden quedar anul·lades, per
exemple, si les dades aportades no
corresponen a persones majors de 16
anys censades a Montornès, si hi fal-
ten dades com el nom o el DNI, o si
s’ha votat diverses vegades opcions
diferents.

Segons el recompte provisional facili-
tat per l'empresa Espai Públic, enca-
rregada de desenvolupar el procés, la
plaça de Lluís Companys ha obtingut
342 vots, la plaça de Joan Miró 334, la

plaça de Pau Picasso 272 i la plaça de
Joaquim Mir 231.

Les persones majors de 16 anys cen-
sades a Montornès són 12.672, la
qual cosa significa que la participació
en el procés ha estat del 7,49%, un
percentatge que dobla la mitjana del
que es registra en aquesta mena de
consultes ciutadanes.

El procés de participació en el pressu-
post està impulsat per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes i Participació.

L’Ajuntament duu a terme la validació de les butlletes abans de poder realitzar el recompte definitiu de vots

Bàsquet-beat a Montornès
Un grup de 20 infants i joves d’entre 12 i 15
anys del Club de Bàsquet Vila de Montornès
practiquen des del mes de gener el bàsquet-
beat, una activitat que combina música i
esport. Les sessions es fan els dimecres a la
tarda, al Pavelló Municipal d’Esports, i consis-
teixen a fer entrenaments amb música.

Durant les Festes de Sant Sadurní es va fer una
prova pilot i, vist l’èxit, el Departament de
Joventut de l’Ajuntament ha decidit tirat enda-
vant aquesta activitat fins al mes d’abril.

La proposta està subvencionada per la
Fundació la Roda, arran d’una iniciativa de la
Fundació Ribermúsica que, des de l’any 2000,
impulsa un  programa social, educatiu, integra-
dor i sensibilitzador utilitzant el fet musical.

Plaça de Lluís Companys

Recompte provisional realitzat públicament el 17 de gener

Sessió de bàsquet-beat al Pavelló Municipal d’Esports



La torre del Telègraf declarada Bé Cultural d’Interès Local 
El Ple Municipal va aprovar, en la
sessió ordinària del 3 de febrer de
2011 declarar la torre del Telègraf
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
L’acord també recull la sol·licitud
municipal al Departament de Cultura
de la Generalitat per a la seva inscrip-
ció en el Catàleg del Patrimoni
Cultural Català.

L’objectiu de la declaració és garantir
la protecció i permetre l’actuació
pública per a la preservació, la investi-
gació i la difusió d’aquest bé patrimo-
nial, i per extensió, de la telegrafia

òptica a Catalunya. La  torre, inclosa a
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic
de Catalunya, està situada al turó de
Can Bosquerons, a una alçada de 222
metres sobre el nivell del mar. Va ser
construïda al 1848 com a equipament
militar de telegrafia òptica i va ser uti-
litzada fins a 1862, data en què va ser
abandonada a causa de l’aparició de la
telegrafia elèctrica.

És un exemple, dels pocs que queden
dempeus, de construcció de nova
planta que pertanyia a una línia de la
xarxa militar. El projecte de recupera-
ció de la torre té un pressupost de

partida de 173.287,44 euros. La inter-
venció compta amb una subvenció de
164.000 euros de la Diputació de
Barcelona.

L’Ajuntament engega tres iniciatives formatives 
per a persones aturades 

Durant aquest trimestre la Borsa de
Treball del Departament de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament posarà en
marxa un curs de cuina de 55 hores,
un d’electricitat de 25 hores, i un ter-
cer relacionat amb l’àmbit de la geria-
tria de 60 hores.

En cadascuna de les accions formati-
ves, subvencionades íntegrament pel
Consistori, s’ofereixen un total de 20
places. El curs de cuina s’impartirà a
les instal·lacions del Pla de Transició
al Treball, a la masia del Molí. Els par-
ticipants obtindran el carnet de mani-
pulador d’aliments. El Centre Juvenil
Satèl·lit acollirà el segon nivell
d’electricitat. En aquest cas els alum-
nes hauran de tenir coneixements
bàsics ja adquirits. El mes desembre
les persones que van assistir a les

classes d’electricitat van rebre un
diploma en riscos laborals.

Finalment, al Casal de Cultura, es
desenvoluparan les sessions de geria-
tria. Les persones interessades en
aquestes propostes formatives han de
d’adreçar-se a la Borsa de Treball, de

dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Els
requisits per accedir són tenir més de
16 anys, estar en situació d’atur i ins-
crit a la Borsa de Treball.

Programa SUMA’T
Quinze joves de Montornès han estat
sel·leccionats per la Borsa de Treball
perquè optin a formar part del progra-
ma SUMA’T, gestionat pel Consell
Comarcal del Vallès Oriental i finançat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
Serà l’ens comarcal qui decidirà quins
d’aquest joves accediran al programa.
La proposta SUMA’T combina accions
d’orientació, de formació i d’adquisi-
ció d’experiència a les empreses per
tal de millorar la qualificació profes-
sional dels joves i facilitar la seva
inserció laboral.
Els destinataris del pla són persones
desocupades, amb edats compreses
entre els 18 i els 25 anys, que no han
finalitzat l’ESO. Un dels aspectes a
destacar del SUMA’T és que, mit-
jançant el programa, els alumnes tor-
nen al sistema educatiu per graduar-
se.
També en l’àmbit formatiu, la Borsa
de Treball municipal posarà en marxa
diversos tallers, de caràcter grupal i
individual, que seran impartits per les
tècniques del servei i on s’oferiran
eines de recerca de feina. Les ses-
sions s’adreçaran a aturats a partir de
16 anys, amb coneixements molt
bàsics.
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La darrera acció formativa, subvencionada per l’Ajuntament, es va desenvolupar el mes de desembre al Casal
de Cultura i al Centre Juvenil Satèl·lit. Es van impartir coneixements en electricitat i sobre l’atenció de les per-
sones. En total van participar 42 persones en les dues iniciatives. 

Curs d’electricitat (desembre 2010)

Curs sobre l’atenció de les persones (desembre 2010)
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Restauració dels padrons de població antics

La Diputació de Barcelona subvenciona l’Aula de Noves
Tecnologies de l’Escola Municipal de Música

L’Àrea d’Educació de la Diputació, en
el marc del Pla de concertació de la
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
per al període 2008-2011, ha concedit
una subvenció de 7.000 euros que
serviran per millorar i actualitzar la
dotació de l’Aula de Noves Tecnolo-
gies de l’Escola Municipal de Música.
L’espai es va inaugurar durant el curs
2007-08 i, des de llavors, ofereix als
alumnes, a partir de 6 anys, la possi-
bilitat d’incorporar coneixements
(Teoria, Dictat i Audició del Llenguatge
Musical) aprofitant les possibilitats i
els recursos que brinden els ordina-
dors i Internet.

El centre també promou cursos i
assignatures d’informàtica musical
amb programari específic d’entrena-
ment auditiu, seqüenciació, midi, pro-
ducció musical, enregistrament i edi-
ció de so i de partitures.

Actualment, l’Escola Municipal de
Música, Dansa i Aula de Teatre té uns
330 alumnes, dels quals, un centenar
utilitzen l’Aula de Noves Tecnologies.

L’espai compta amb 10 ordinadors
amb connexió a Internet, equipats
amb diversos complements i progra-
mari. 

L’equipament també disposa d’un
ordinador central connectat a una
taula de mescles per a enregistra-
ments.

L’ajut, de 7.000 euros, permetrà continuar desenvolupant al centre l’actual projecte curricular que inclou l’ús
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (les TIC) en l’àmbit de la pedagogia musical

Alumnes de llenguatge musical de 7 i 8 anys realitzant un exercici d’dentificació de notes musicals
per Internet

Un dels documents abans i després de la restauració
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L'Arxiu Municipal ha tirat endavant la restauració
dels padrons de població de l’any 1920
La darrera acció de restauració duta a terme a l’Arxiu
Municipal ha permès la recuperació de 27 fulls de gran for-
mat amb tota la informació pel que fa a noms, procedències
dels habitants, professions i ubicació exacta de cadascuna
de les cases que hi havia a Montornès l’any 1920.

La restauració dels documents ha inclòs l’aplanament i la
neteja dels fulls, i la restitució d’aquelles parts que havien
desaparegut i que han quedat substituïdes per paper en
blanc. La feina ha anat a càrrec de la restauradora Marta
Freixa i el cost dels treballs, que ha voltat els 300 euros, ha
comptat amb els ajuts de l’Oficina del Patrimoni Cultural de
la Diputació de Barcelona.

En els darrers anys, l’Arxiu Municipal ha dut a terme diver-
ses actuacions per restaurar els documents que estaven
més malmesos i que destaquen per la seva importància,
entre els quals hi ha els padrons d'habitants dels anys
1924, 1930, 1940 i 1945 i alguns expedients, com el del
cementiri civil de Montornès de l’any 1940. Les restaura-
cions documentals realitzades fins ara també han inclòs 5
expedients de quintes dels anys 1916 a 1919 i 48 perga-
mins del fons de Can Masferrer.

Els documents restaurats, com tot el material de l’arxiu, es
pot consultar amb sol·licitud prèvia.
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Conversar amb el Josep és pujar a la màquina
del temps i deixar-se endur per un guia excep-
cional. Durant l’hora que compartim, i amb els
ulls dels seus 81 anys, veiem la vida de pagès,
com era Montornès en el passat, la seva gent,
la guerra…

Sempre ha estat vinculat a la Societat Coral la
Lira, entitat cultural, lúdica i esportiva fundada
al 1907 que amb el temps va esdevenir la més
important del poble. “Me l’estimo jo, la Lira. El
meu pare en va ser el conserge abans de la
guerra. Hi havia la sala de ball, el cafè i la boti-
ga d’en Galbanyet”, explica i, rient, afegeix “jo
tenia 4 anys i recordo com si fos ara que hi
anàvem amb un xicot que ja és mort, en Cinto
Pla, i entre tots dos tocàvem el piano a manu-
bri”. En Josep, que està casat i té un fill, ha
format part del cor de la Lira durant més de
60 anys. 

Va anar a l’escola fins als 14, va fer de pagès, va treba-
llar un temps a la Pla Elies (la fàbrica de filatures de la
Borra), també al taller de flexos (llums) que tenia el seu
cunyat a Barcelona i després va entrar a l’empresa
Henkel Ibèrica, on es va quedar fins que es va jubilar.

Li preguntem per Can Xerracan, aprofitant que som als
estudis de Ràdio Montornès, “...era com casa meva”,
assenyala, i ens explica que el seu pare s’encarregava
de mantenir el jardí i l’hort. Feia dos jornals a la setma-

na, i ell l’ajudava. Ens narra que la masia va ser un
regal del senyor Curtit a la seva dona, i que hi venien a
passar els caps de setmana. 

A aquestes alçades ja hem descobert que en Josep en
sap molt i molt de Montornès. Un record el porta a un
altre, i a un altre i a un altre... 

També ens ha revelat que té una afició molt singular: li
agrada fer maquetes de masies del poble utilitzant
materials com el suro. De moment, n’ha fet una dotze-
na... can Parera, can Quirze, can Coll, ca l’Ametller, can
Torrents, ca l’Espasell, el Molí... Ens les deixarà veure?
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EL RETRAT Josep Cirera Mas

Els dilluns. L’hora del conte. A les
18 h, a la Biblioteca de Montornès

Del 7 a l’11. Setmana d’audicions
externes a càrrec dels alumnes de
l’Escola Municipal de Música, Dansa i
Aula de Teatre. A les 18 i a les 19.30 h a
l’Escola i a la Sala d’actes de la
Biblioteca.

Del 7 a l’11. Inscripcions per als
cursos de català del Consorci de
Normalització Lingüística. Oficina de
Català: de dl. a dj. de 10 a 13 h i de 16 a
19 h, i dv. de 10 a 13 h.

Del 8 al 18. Exposició: Coitus in-
terruptus, a la Sala Riu Mogent del
Casal de Cultura 

Dia 11. Xerrada: La recepta
electrònica, a càrrec de la Unió de
Consumidors de Catalunya (UCC). A les
17 h, al Casal de la Gent Gran Centre

Dia 12. 6a Fira El comerç al carrer.
Als carrers de vianants de Montornès
Centre. De 10 a 20 h

Dia 15. Xerrada: La recepta
electrònica a càrrec de la UCC. A les
12.30 h, al Casal de la Gent Gran Nord 

Dia 16. Tertúlia per a joves, a
càrrec de Mon Mas. A les 18 h, a la
Biblioteca

Dia 17. L’hora menuda. Contes per a
infants de 0 a 3 anys. (Projecte
Nascuts per llegir) A les 17.30 h, a la
Biblioteca. Cal reservar plaça. 93 568
65 30 / b.montornes@diba.cat 

Dia 18. It’s story time. Contes en
anglès a càrrec de l’Acadèmia DEC
Idiomes. A les 19.15 h, a la Biblioteca

Dia 23. Xerrada: Digitoanàlisi. Estudi
de les empremtes dactilars per a
l’autoconeixement, a càrrec d’Imma Ariza.
A les 19 h, a la Biblioteca

Dia 24. XIII edició del voluntariat
lingüístic. Recordem Joan Maragall. A
les 18.30 h, al Casal de Cultura

Dia 25. Lliurament de premis i inaugura-
ció de l’exposició dels treballs presentats
al XXVI Concurs de Cartells de
Carnaval. A les 19.30 h, al Casal de
Cultura

Del 28 de febrer al 4 de març.
Setmana Blanca. Programació
especial al Centre Juvenil Satèl·lit. 

altres propostes
del mes

www.montornes.cat

L’Ajuntament ha pu-
blicat les bases de
l’edició d'enguany
del concurs de car-
tells de Carnaval. Les pro-
postes es poden presentar fins
al proper 18 de febrer al Casal de
Cultura

El concurs està obert a persones de qual-
sevol edat. Com en passades edicions, es
poden presentar un màxim de dos treballs
per participant, amb una grandària de 32
x 44 o 29,7 x 42 cm i han d'anar muntats
sobre un suport rígid. Als cartells cal fer-
hi constar el text “Carnaval 2011
Montornès del Vallès”.

Hi ha 3 premis: un per a majors de 19
anys dotat amb 300 euros, un per a joves
de 13 a 18 anys (ambdós inclosos) dotat
amb 200 euros i un premi infantil dotat
amb 100 euros.

El lliurament dels guardons tindrà lloc el
divendres 25 de febrer a les 19.30 h al
Casal de Cultura. L’acte també servirà per
inaugurar una exposició amb totes les
obres presentades al concurs.

XXVI Concurs de 
cartells de 




