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Pla integral per a Montornès Nord
L'Ajuntament de Montornès ha
sol·licitat ajut a la Generalitat per
desenvolupar el pla integral de
Montornès Nord.
La demanda s'ha presentat a la convocatòria que ha fet pública el
govern autonòmic d’acord amb la
nova llei de millora de barris, àrees
urbanes i viles, aprovada al mes de
maig. Està previst que aquest any
s'atorguin ajudes que permetin una
inversió de 150 milions d'euros,
dos terços dels quals seran a càrrec
de la Generalitat, i la resta a càrrec
dels ajuntaments amb projectes
adjudicats
El projecte integral de Montornès
Nord ha estat redactat, a petició del
consistori, per l'Institut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals
de la Diputació de Barcelona.
Més informació, pàg. 7

Seguretat ciutadana
Més informació, pàg. 2

Més sensibilització sobre
la recollida de residus
Més informació, pàg. 9

Col·lector Av. de la
Llibertat
Més informació, pàg. 6

Servei Públic Municipal
d’Esports
Més informació, pàg. 13

Parc del Torrent de Vinyes
Velles
Més informació, pàg. 8

Festes de tardor
Més informació, pàg. 15

Fets Vius
Telèfons d’urgència i
d’interès
Policia Local Montornès

93 572 11 10
Policia Local Montmeló

Seguretat Ciutadana
La Policia Local de Montornès ha
intensificat la vigilància a diverses
zones del municipi per tal de controlar la tinença i el consum de
substàncies estupefaents.
Les actuacions han donat com a
resultat nombroses denúncies per
tinença o consum de substàncies
estupefaents i tinença d'objectes
perillosos. La Policia Local també
ha detingut 3 persones per un presumpte delicte contra la salut pública, i una persona més per un presumpte delicte de desobediència als
agents de l'autoritat.

93 572 03 00
Policia Local Granollers

93 842 66 92
Guàrdia Civil Mollet

93 570 55 59
Mossos d'Esquadra
Granollers

Les detencions es van fer entre el 7
i el 12 del mes de novembre en
diverses actuacions a l'espai d'oci
del Polígon Congost, a la zona escolar IES Vinyes Velles i al barri de la
Bòbila, així com també a altres
punts del municipi.

93 860 85 00
Policia Nacional
Granollers

93 870 75 99
Centre de Salut
Montornès

A les diverses operacions la policia
va intervenir 34 embolcalls amb
cocaïna preparats per a la venda o
distribució, dues bosses amb uns
750 grams de marihuana, i altres
substàncies estupefaents en menors quantitats així com també diversos objectes perillosos.
Amb aquestes actuacions la regidoria de Seguretat Ciutadana de
l'Ajuntament pretén eliminar el consum de substàncies estupefaents
als espais públics del municipi.
D'altra banda, l’Ajuntament té la
intenció d'obrir a començaments
del proper any una oficina de queixes ciutadanes que depengui de la
prefectura de la Policia Local. Els
veïns podran presentar per escrit
les seves queixes, suggeriments o
peticions.

93 572 03 03
Hospital General de
Granollers

93 842 50 00
Policlínica de Granollers

93 870 61 00
Institut de la
Seguretat Social
93 870 18 42
Bombers

93 849 60 80

Diverses substàncies i objectes intervinguts per la Policia Local de Montornès
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Ordenances fiscals 2005

Editorial

El Ple de l'Ajuntament va aprovar a la sessió extraordinària, celebrada el 28 d'octubre, la modificació de les ordenances fiscals que entraran en vigor el proper 1 de
gener de 2005.
Els impostos, taxes i preus públics tindran
en termes generals un increment del 3%,
situant-se per sota de les previsions del
govern central per a l'índex de preus al
consum, l'IPC, de l'any vinent.
L'única taxa que experimenta un increment superior és la de recollida d'escombraries que s'augmentarà un 19,94%. La
pujada respon a l'encariment dels costos
del tractament de residus i a la taxa d'entrada a l'abocador. A més, en el cas de
Montornès hi ha un altre factor que ha
influït en l'augment de la taxa de recollida
d'escombraries: la penalització que ha
imposat al municipi l'Agència de Residus
de Catalunya, depenent del departament
de Medi Ambient de la Generalitat, per
superar el 10% d'impropis dins de la
selecció de matèria orgànica. Això significa que a l’última revisió de la matèria
orgànica recollida al municipi s'hi ha trobat barrejats en més d'un 10% altres
materials com ara plàstics, cartrons, etc.
En termes generals, la taxa de recollida
d'escombraries passarà l'any vinent dels
81,95 euros que s'han pagat aquest exercici als 98,30 euros.
L'impost de béns immobles (IBI), l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica i l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
compleixen amb l'increment lineal del 3%.
En el cas de l'impost sobre vehicles de
tracció mecànica, un vehicle de 8 a 11,99
CV haurà de tributar el proper any 60,95
euros.
Les ordenances de l'exercici 2005 presenten com a novetat dues exempcions.
D'una banda, els propietaris de vehicles de
més de 25 anys no hauran de pagar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, i
de l’altra, aquells propietaris d'habitatges
que decideixin instal·lar un ascensor a la
seva comunitat restaran exempts del pagament de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, (ICIO) i la taxa corresponent de tramitació d'expedients administratius.
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Equilibri financer
El Ple de l'Ajuntament ha aprovat les ordenances fiscals per
a l'any 2005, respectant el compromís polític de no incrementar els impostos per sobre de l'IPC.
En un moment especialment difícil per a les finances locals
com a conseqüència de la modificació de la Llei d’hisendes
locals i la modificació de l’IAE amb la consegüent pèrdua de
capacitat financera, hem aconseguit aprovar unes ordenances que constaten l'equilibri econòmic del nostre
Ajuntament, amb una variació del 3% respecte a l'any anterior.
Un altre factor positiu és que l'equip de govern ha acordat
eliminar el pagament de l'impost de construccions,
instal·lacions i obres a tots els projectes d’instal·lació d'ascensors o rehabilitació d'edificis antics. Aquesta mesura
suposarà un estalvi del 3,5% a les comunitats de propietaris
que executin aquestes obres.
La nota menys positiva ha estat la pujada d'un 19% de la
taxa d'escombraries (la taxa no és un impost) com a conseqüència de la pujada del preu de la tona a l'abocador de
Vacarisses. En aquest sentit, la llei determina que la taxa ha
de ser el reflex del cost del servei, i l'Ajuntament ha de
repercutir aquest cost. Entre tots hem de millorar les ràtios
de recollida de matèria orgànica, plàstics, i cartrons per
aconseguir aturar noves pujades.
El nostre municipi creix, hi ha molts projectes en execució o
en fase prèvia, i a més cada vegada s'han de oferir més serveis, però de moment no hem de fer augments fiscals significatius per fer realitat el Montornès del futur, el Montornès
de la qualitat de vida, el Montornès de tots.
Daniel Cortés Martín
Alcalde

Grups polítics municipals
Acció de govern
L'any passat es va inaugurar la plaça de les Feixes i la Plaça Pau Picasso. Aquest any hem
inaugurat les pistes d’atletisme i el millor camp de futbol de la comarca, i el 13 de desembre
es posarà en marxa el Complex Esportiu Municipal, amb la piscina coberta com a motor principal, a través d’una concessió que oferirà les millors condicions i el millor preu perquè tothom pugui gaudir d’aquestes noves instal·lacions municipals.
S'ha aprovat per unanimitat la sol·licitud d’un ajut per al projecte integral de Montornès Nord
i estan finalitzant les obres de la Concentració Industrial Vallesana i les obres de la primera
escola bressol pública de Montornès amb la consegüent millora del barri.
Les obres d'entrada al municipi per l'avinguda Barcelona marxen a bon ritme, la urbanització
de Can Buscarons s'iniciarà abans de finals d'any, i els projectes de reparcel·lació i urbanització del Sector H (Lucta-Butano) i del barri Telègraf-Casablanca estan a punt de fer-se realitat.
Les ordenances fiscals s’han aprovat per sota de l’IPC i inclouen exempcions a totes les obres
d’instal·lació d’ascensors i rehabilitació d’edificis antics.
Els agents de policia amb els nous reforços, i després de fer una nova campanya de civisme
i sensibilització, estan aplicant amb rigor les ordenances municipals amb l’objectiu d’aconseguir més seguretat i més civisme.
El riu torna després de 40 anys a comptar amb la presència d’ànecs, i les exploracions arqueològiques al turó de les Tres Creus, sobre Can Roina, han permès trobar una fortalesa romana única del segle II a.de C. que en el futur es convertirà en un parc arqueològic amb moltes expectatives turístiques.
Resten dos anys i mig de legislatura per millorar encara més Montornès. L’acció de govern
continua...

Més població, més serveis
És sabut que Barcelona i les grans ciutats de les rodalies estan perdent població en els últims
anys i que aquesta població s'està reubicant als municipis de les comarques més properes,
con ara la nostra. Concretament Montornès està tenint un creixement significatiu de població
(13.500 el 2003), i en pocs anys arribarà a les 20.000 persones.
Però quan es parla de creixement de la població no es pot fer solament referència a l'assentament de persones sobre el territori.Creixement hauria de voler dir previsió i planificació a
tots els nivells.
Una política d'ampliació del cens d'habitants sense una ampliació proporcional dels serveis
de sanitat, ensenyament, serveis a la gent gran, oci, transport i vialitat, etc. porta inevitablement a la reducció de la qualitat dels serveis que rebem els ciutadans i, sovint, al col·lapse.
Malauradament, a Montornès ja comencen a detectar-se els efectes d'aquest desequilibri que
provoca el creixement sense previsió ni planificació.
El Grup d'ICV-EUiA presenta una moció Ple Municipal relativa a la preocupant situació sanitària (situació Centre de Salut, Serveis d'Urgències, etc.) del nostre poble i reclamar una major
atenció per part dels responsables municipals envers aquest servei. Altres serveis pateixen la
mateixa síndrome d'esgotament.
Sabem (prou que ho repeteixen) que hi ha molts serveis que no són competència municipal,
però, alerta!, no n’hi ha prou amb la gestió d'aquelles competències que sí que són de l'ajuntament; cal fer una bona previsió i, alhora, un seguiment acurat de les que depenen d'altres
administracions, habilitar els mecanismes de negociació i, si s'escau, pressionar per tal de
garantir la suficiència i qualitat dels serveis que rebem els ciutadans de Montornès.
Créixer és preveure i planificar, i això no s'està fent.
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Implicació o demagògia
Dies enrere el Ple municipal va aprovar els nous preus públics i taxes que s'aplicaran a
Montornès el proper any 2005. L'unica nota discordant que va sorgir al decurs del debat del
ple municipal va ser l'augment d'un 19 % de la taxa de residus municipals.
El discurs demagògic per part del grup IC-Verds EUiA no era gens diferent del que altres oposicions de colors polítics diferents en d'altres municipis de la nostra comarca. Això que fins a
cert punt algú pot considerar normal, per a nosaltres no ho és gens.
El grup de CiU sempre ha donat suport als diferents augments que al llarg dels últims anys hi
ha hagut a l'ordenança de residus deixant de banda quina era la nostra ubicació al govern
municipal. Hem actuat de la mateixa manera estant al govern o a l'oposició per un estricte sentit de responsabilitat.
Nosaltres esperàvem del grup d'IC-Verds EUiA un major exercici de responsabilitat tenint en
compte que en aquests moments formen part del govern de la Generalitat de Catalunya i
ostenten la representació de la conselleria de Medi Ambient, gent que hauria d’estar vetllant
perquè les polítiques medioambientals fossin reeixides i arribessin a la base de tots els ciutadans. En lloc d'implicar-se d'una manera activa, prefereixen instal·lar-se en el discurs
demagògic i buit de solucions pràctiques d'una oposició qualsevol.
La correcta gestió dels residus urbans, juntament amb el consum responsable, són les primeres fites que podem aconseguir els ciutadans/nes d'una manera estrictament personal,
perquè serveixin de base perquè d'una manera col·lectiva siguem capaços de tenir un entorn
el més sostenible possible i per això necessitem la implicació de tothom. Amb aquest tema
pensem que no hi cap ni un gram de demagògia.

“2004”
Apreciados vecinos de Montornés, ya pasó 2004. Bueno, quedan unos pocos días pero ya
estamos pensando en la Navidad que viene y en el año que pasó.
Políticamente este año nos ha traído el pacto CiU-PSC como gran novedad. A priori, los pactos son buenos ya que dotan de estabilidad al gobierno de la ciudad para tirar adelante con
un programa electoral.
Lo que pasa es que a este pacto de momento sólo le hemos visto lo que nos va a costar, y
nosotros que somos muy pejigueros, habríamos preferido que en este 2004 hubiésemos
podido disfrutar de la piscina municipal, tener calles más limpias, que los vecinos de la Bóvila
hubiesen podido pasar un mejor verano en su barrio y, ya puestos a pedir, que los impuestos
se hubiesen congelado gracias a una mayor eficiencia económica de nuestras autoridades
municipales.
Pero qué le vamos a hacer, se lo pediremos todo al 2005, en el que sí disfrutaremos de la piscina, y a ver si convencemos a nuestro munícipe para que en 2005 apriete a los proveedores
y no al bolsillo de los vecinos.
Ya que se acercan fechas tan entrañables, no queremos dejar de desearles una feliz Navidad
y un próspero 2005 en compañía de sus familias y seres más queridos. Nosotros ya saben
que seguimos trabajando y que estamos a su disposición en el Ajuntament. Necesitamos su
opinión y su apoyo. Un buen propósito para el 2005 es que los casi 1.000 vecinos que nos
dan su apoyo se afilien al Partit Popular de Catalunya (llamen al 646952076 para mayor información). Juntos conseguiremos un Montornés mejor.

5

Fets Vius
Inici dels treballs d’urbanització de
Can Bosquerons de Dalt

Obres a la UA 18
Aquests dies s'han iniciat les obres
del projecte d'edificació de la Unitat
d'Actuació número 18, ubicada a l'Av.
de la Llibertat. Aquests treballs es
portaran a terme de forma paral·lela
al projecte d'urbanització de la zona.
El desenvolupament urbanístic abasta
el tram comprès entre les avingudes
de l'Onze de Setembre i de la Llibertat
i el carrer Indústria, i obrirà el sector a
Manso Calders.
El projecte inclou la desviació de l'Av.
de la Llibertat perquè coincideixi amb
el traçat de la rambla de Sant Sadurní.
Els canvis dels traçats també afectaran la plaça de la Joventut i la zona
enjardinada d'accés a l'Ajuntament.

Abans de l'acabament de l'any, s'iniciaran els primers treballs del projecte
d'urbanització del barri de Can
Bosquerons de Dalt.
El Ple de l'Ajuntament va aprovar, a la
sessió del dia 7 d'octubre, l'expedient
de contractació de les obres que s'han
adjudicat a l'empresa MOVITERRA per
un import de 2.489.961,66 euros.
L'execució dels treballs tindrà una
durada aproximada de dos anys.

El projecte d'urbanització del barri
de Can Bosquerons de Dalt ha estat
condicionat per les dificultats que
comporta adaptar els serveis urbanístics en una zona ja habitable i
situada en un espai boscós i amb
nombrosos pendents.
De fet, entre un 20 i un 30 per cent
de l'import total de les obres s'invertirà en la construcció de murs de
contenció.

Finançament per a la remodelació del col·lector de l'Av. de la Llibertat
L'Ajuntament ha sol·licitat a l'Agència Catalana de l'Aigua, ACA, l'atribució de recursos per a l'execució
de les obres del projecte de remodelació del col·lector de l'avinguda
de la Llibertat.
La sol·licitud, aprovada per la Junta
de Govern Local, inclou la demanda
d'un ajut per al finançament del 75
per cent del pressupost inicial que
volta els tres milions d'euros.
A la sessió ordinària del ple, celebrada el dia 7 d'octubre, els regidors van aprovar, de forma definitiva, el projecte d'obres.
Els treballs consistiran en la construcció d'un nou col·lector de la
xarxa primària, l'anul·lació o demolició del col·lector existent i l'adaptació de les xarxes secundàries de
clavegueram.

Avinguda de la Llibertat

La remodelació abasta un tram de
400 metres comprès entre la Rambla
de Sant Sadurní i el riu Mogent. Les
obres compten amb una subvenció

de 200.000 euros que el municipi
ha aconseguit a través del programa per al desenvolupament regional FEDER de la Unió Europea.
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Pla d’intervenció integral per a Montornès Nord

Per unanimitat es va ratificar al ple
extraordinari, celebrat el 28 d'octubre, l'acord de la Junta de Govern
Local de demanar ajut a la
Generalitat per al Pla d'intervenció
integral de Montornès Nord.

El pla inclou propostes per a l’habilitació
d’ascensors

7

El passat 18 d'octubre es va informar als col·lectius i associacions de
Montornès Nord sobre la intenció
de la Corporació de presentar el Pla
d'intervenció integral a la convocatòria que la Generalitat ha obert
per a atorgar les subvencions que
estableix el reglament de la llei de
barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial.
Aquesta llei va ser aprovada pel
Parlament Català el passat mes de
maig.

d'Urbanisme, Habitatge i Activitats
Locals de la Diputació de Barcelona.
El pla presenta un estudi sobre la
situació del barri i una proposta de
programació de les actuacions
necessàries per a la millora. El
pressupost inicial és de 19.996.670
euros. Les línies d'intervenció s'han
dividit en vuit camps d'acció a
desenvolupar en un termini de quatre anys.

A més de Montornès, 53 municipis
han presentat els seus projectes
que seran analitzats i valorats per la
Comissió de gestió dels fons de
foment del programa. Els ajuts
s'adjudicaran abans de final d'any.

Les àrees del procés de regeneració
de Montornès Nord abasten diversos aspectes: la millora de l'espai
públic (paviments, arbres i enllumenat); la dotació d'espais verds; la
rehabilitació d'elements comuns
dels edificis (cobertes i baixants);
l'accessibilitat als habitatges (instal·lació d'ascensors); la provisió
d'equipaments; la mobilitat (aparcaments i zona de vianants), i la
supressió de les barreres arquitectòniques.

El Pla d'intervenció integral de
Montornès Nord ha estat redactat, a
petició del consistori, per l'Institut

El Pla d'intervenció integral també
recull programes per a la millora
social i econòmica del barri.

Fets Vius
Parc del torrent de Vinyes Velles
El departament de Governació i
Administracions Públiques ha concedit a Montornès un ajut de cinccents mil euros per al projecte d'execució del Parc del torrent de Vinyes
Velles.
La subvenció s'ha inclòs en el Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya,
el PUOSC, per al quadrienni 2004 2007.
Inicialment, la Comissió de Cooperació Local de Catalunya va atorgar
al municipi una subvenció de trescents mil euros. En el termini de
presentació d'al·legacions contra la
decisió d'aquest òrgan, l'Ajuntament va presentar una reclamació
per incrementar l'aportació. La resolució ha estat favorable a Montornès i l'ajut del govern autonòmic
s'ha augmentat fins arribar als cinccents mil euros.
El projecte bàsic i d'execució del
parc del torrent de Vinyes Velles va
ser aprovat, de forma inicial i per
unanimitat, a la sessió plenària celebrada el dia 7 d'octubre.

Vista del torrent de Vinyes Velles des del pont de l’Av. Barcelona

Aquest projecte, amb pressupost de
1.627.000 euros, va sorgir d'un
procés de participació ciutadana
que es va engegar l'any 1998 i que
va implicar les regidories d'urbanisme i de participació ciutadana.
El mateix model de jurat popular es
va utilitzar, mesos abans, per decidir l'estètica i els usos públics de la
plaça de Pau Picasso.

El futur parc ocuparà el tram
comprès entre l'avinguda de
Barcelona i la masia de can Coll. El
projecte bàsic inclou un suggeriment que es va fer en el procés de
participació ciutadana. Es tracta de
la construcció d'un pont elevat,
entre el carrer de Joan Carles I i l'avinguda de Mare de Déu de
Montserrat, que permetrà millorar
la connexió de la zona de Vinyes
Velles amb el centre del poble.

Desafectació dels terrenys del marge esquerre del riu Besòs
reservats per al projecte d'autovia al marge esquerre del
riu Besòs entre Granollers i Sant Adrià del Besòs.
El projecte d'autovia va ser inclòs en el Pla de Carreteres
de Catalunya, aprovat l'any 1985.
L'afectació d'aquests terrenys, una part dels quals es
troben a la zona del barri de Can Bosquerons de Dalt, de
Mansó Calders i Can Vilaró, ha compromès alguns projectes urbanístics del municipi.
L'argumentació municipal per proposar l'alliberament
de la reserva territorial es fonamenta en el fet d’haverse exhaurit en escreix el termini de vigència del Pla de
Carreteres de Catalunya que fixava una validesa de 16
anys per a aquesta actuació.
Pas del riu Mogent a l’alçada del Casal de Cultura

El ple de l'Ajuntament va aprovar de forma inicial i per
unanimitat a la sessió ordinària celebrada el 9 de
setembre la modificació puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana per a la desafectació dels terrenys

Amb la modificació puntual del plantejament de
Montornès s'intenta evitar l'impacte medioambiental
que suposaria el traçat de l'autovia que passaria pel
bellmig del nucli urbà, dividint la població. El replantejament haurà de rebre la confirmació de la Direcció
General de Carreteres i de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, que depèn de la Generalitat.
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Intensificació de la campanya informativa sobre els residus
deixalles. A la caracterització de la matèria orgànica del
mes d’octubre, Montornès va superar el 10% d'impropis, és a dir, es van trobar barrejats amb la matèria
orgànica recollida al municipi altres materials com ara
plàstics o cartrons. Davant aquest fet, l'Agència de
Residus de Catalunya ha imposat una penalització que
incrementarà el cost del tractament i l’eliminació de les
escombraries.
El desplegable informatiu de la campanya d'informació
i sensibilització sobre els residus també recorda la
vigència de l'ordenança municipal que recull la normativa sobre la neteja i salubritat de la via pública i sobre
el dipòsit de residus urbans als carrers i espais públics.
Caracterització d’impropis en la matèria orgànica

L'Ajuntament ha intensificat la campanya d'informació i
sensibilització per a la recollida selectiva dels residus
urbans, Montornès, cada dia més net i sostenible.
L'objectiu de la campanya, que ja es va difondre a
començament d'aquest any 2004, és conscienciar la
població de la importància de dipositar els residus
domèstics al contenidor corresponent.
En aquest sentit, es vol incidir sobre les conseqüències
econòmiques que comporta no realitzar bé la tria de les

L'ordenança, associada a la de tinença d'animals de
companyia, inclou també la tipificació de les sancions
per incompliment de la norma.
Des de l'entrada en vigor de la normativa, al setembre
de 2003, s'han imposat una centena de multes relacionades amb l'abocament de residus a la via pública, l'abandonament de cartrons i deixalles fora del contenidor, la distribució de publicitat fora de les bústies, l'ús
incorrecte dels contenidors i les pintades sobre façanes
i espais públics. Les sancions per aquestes infraccions
oscil·len entre 50 i 300 euros.

La recuperació de la qualitat dels rius
Al llarg de les últimes dècades han canviat molt les coses per als rius. El desenvolupament econòmic i industrial del país a les dècades dels seixanta i setanta sense quasi normatives ambientals i amb una mentalitat
desenvolupista mal entesa que externalitzava tots els costos ambientals va destruir la qualitat de l'aigua i els
ecosistemes fluvials. Va ser després, amb l'aparició d'una consciència col·lectiva ciutadana ambiental, que
varen anar apareixent normatives i es varen començar a instal·lar les primeres depuradores d'aigües residuals.
Des de llavors, la qualitat de l'aigua i la recuperació dels ecosistemes ha anat millorant de mica en mica. Les
depuradores d'aigües residuals urbanes, majoritàriament municipals, que varen començar amb fases físiques
o físicoquímiques, varen anar ampliant i modernitzant aquestes fases i instal·lant fases biològiques o de digestió de fangs. Això va permetre reduir considerablement l'aportació de matèria orgànica a les aigües i per tant
també l’eutrofització i males olors que s'havien de tractar d'eliminar amb grans quantitats d'oxidants com l'aigua oxigenada. Per altra banda les indústries i els polígons industrials segons els casos s'han anat modernitzat i han anat internalitzant els costos ambientals amb la instal·lació de depuradores pròpies i específiques
per a cada planta industrial o polígon. D'aquesta manera s'eviten els abocaments de productes químics tòxics.
La vigilància i control ambiental també ha estat un punt important en la millora de la qualitat dels rius. Les
sancions imposades pels abocaments il·legals i la mala imatge que això comporta per a una empresa ha contribuït de mica en mica a que cada vegada amb menys freqüència es donin casos d'abocaments.
A les conques del Besòs, a més, el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, ha realitzat en
col·laboració amb els ajuntaments consorciats actuacions de recuperació i millora d'espais fluvials i ha contribuït a la millora dels ecosistemes. Amb totes aquestes millores en depuració, restauració, vigilància i control la qualitat de les aigües ha anat guanyant i es pot observar com de mica en mica els organismes propis
dels ecosistemes fluvials hi tornen per continuar l'ordre propi d'una successió natural de colonització.
José Manuel Pérez
Tècnic municipal de Medi Ambient
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Fets Vius
L'ATM estudiarà la línia de transport a les
zones industrials

Nova Guia del Parc
de la Serralada Litoral
El Parc de la Serralada Litoral ha
editat una nova guia de l’Espai
d’Interès Natural La Conreria - Sant
Mateu - Céllecs, situat entre les
comarques del Vallès Oriental i el
Maresme.
La guia, de 124 pàgines, inclou 14
itineraris per recórrer a peu o en
bicicleta en què es recullen aspectes relacionats amb la flora i la
fauna d’aquest espai natural.

Entrada a l’aparcament de l’estació de RENFE a Montmeló

Els alcaldes i regidors de Promoció
Econòmica dels Ajuntaments de
Montornès, Montmeló i Parets del
Vallès van presentar al mes d'octubre al president de l'Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), Ramon
Saró, una proposta de transport
públic intermunicipal que uneixi les
zones industrials i les urbanes dels
tres pobles.

tres poblacions s'hagin posat d'acord en un projecte d'aquestes
característiques converteix la iniciativa en pionera a Catalunya.

Amb aquesta iniciativa conjunta, els
municipis pretenen facilitar la mobilitat dels treballadors dels polígons
als nuclis urbans per apropar-los
fins a les parades i estacions d'altres transports públics que connecten amb municipis del Baix Vallès i
de Barcelona.

Des de finals del mes de novembre
de l'any passat, Montornès, Montmeló i Parets del Vallès treballen en
la línia de transport públic per a les
zones industrials. Després de diversos contactes amb la Diputació de
Barcelona, el passat mes de juny, el
Reial Automòbil Club de Catalunya,
el RACC, va iniciar un estudi de
mobilitat dels polígons industrials
per tal d'analitzar la viabilitat de la
proposta de transport públic intermunicipal.

Els municipis demanen la col·laboració de l'ATM per a la implantació
del projecte i que assumeixi dins de
la seva xarxa la nova línia. El fet que

Fins a final d’any continuaran els
contactes entre els ajuntaments, la
Diputació i el RACC per acabar de
definir els detalls d’aquest projecte.

L’acte de presentació de la Guia a
Montornès es va fer el 26 de novembre, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, i va comptar amb la
presència del president del Parc de
la Serralada Litoral, Andreu Bosc
Rodoreda i de la gerent del Parc,
Montserrat Grau Borràs.
La nova guia, editada per Pòrtic, es
pot trobar en llibreries i a les oficines i punts d’informació del Parc.

Quadre de subvencions per a obres
Import

Projecte

Administració

200.000 eur

Remodelació del col·lector de l’avinguda de la
Llibertat.

Programa FEDER (Unió
Europea)

500.000 eur

Execució del projecte del Parc del Torrent de
Vinyes Velles

PUOSC (Pla Únic
d’Obres i Serveis)

590.000 eur

Construcció de grades, vestidors i camps de
futbol a la zona esportiva municipal

Protocol Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2004 - 2007
Diputació de Barcelona
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Segona prospecció a Can Tacó

Signatura d'un
conveni per al nou
casal dels avis de
Montornès Centre
A començament del mes de novembre es va signar el conveni de permuta entre l'Ajuntament i l'empresa
Metrovacesa SA, promotora a l'àmbit de la Unitat d'Actuació número
18, que permetrà l'obtenció per al
municipi d'un immoble a l'avinguda
de la Llibertat.

Mur perimetral de les troballes arqueològiques de Can Tacó - Turó d’en Roina

Durant les darreres setmanes s'ha
portat a terme la segona campanya
de prospeccions arqueològiques al
jaciment de Can Tacó - Turó d'en
Roina, prop de les Tres Creus.
La prospecció ha permès la recuperació de nombroses peces de ceràmica del segle II abans de Crist, així
com de diversos fragments de l'edificació que ara es troben en estudi.
Els treballs de prospecció han estat
realitzats per professionals de l'empresa ESTRATS, sota la coordinació
de l'Institut Català d'Arqueologia
Clàssica, amb qui els ajuntaments
de Montornès i Montmeló van signar un conveni al mes de setembre.
L'estiu passat es va fer una primera

Aquest futur equipament municipal
es destinarà a la gent gran i substituirà l'actual seu del Casal dels Avis
de Montornès Centre, situada a l'avinguda de l'Onze de Setembre.

prospecció arqueològica de l'espai
que va permetre la descoberta
superficial d’algunes estructures
murals i la recuperació d’alguns elements de l'època romana, al segle II
abans de Crist.
Al seu capítol de conclusions, l'estudi apuntava una línia d'investigació per confirmar si les runes de
Can Roïna podrien identificar la
Semproniana, una de les parades
de les primeres vies romanes que a
l'època republicana travessaven la
comarca.
Els estudis s'orienten ara a delimitar la funcionalitat de la fortificació,
única per les seves característiques
a la península ibèrica.

Acte de signatura del conveni

A la sessió ordinària del 6 de maig
de 2004, el Ple de la Corporació va
aprovar l'expedient de permuta de
sostre edificable per un bé immoble
de 516,53 metres quadrats.
El Departament per a la gent gran de
l'Ajuntament presentarà una sol·licitud a l'àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona perquè sigui
l'ens provincial l'encarregat d'elaborar un estudi sobre l'estructura i
la funcionalitat dels espais del futur
casal dels avis.

Descobriment de l’estuc que conté pintures de l’època pompeiana
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Entretant, l'Ajuntament ha portat a
terme a l'actual seu del Casal dels
Avis de Montornès Centre diverses
actuacions per pal·liar algunes de
les deficiències que presenta l'equipament.

Fets Vius
Ajut per a la zona
esportiva

Marxa Popular

La Junta de govern local ha aprovat
recentment un conveni de col·laboració amb el Servei d'Esports de la
Diputació, a través del qual l'ens
provincial ha atorgat un ajut de
590.000 euros per al projecte de
construcció de les grades, els vestidors i els nous camps de futbol de
la zona esportiva municipal.

Les noves instal·lacions esportives
disposen de 8 vestidors destinats al
futbol, 2 per a àrbitres i 2 vestidors
més per a l'atletisme. Les grades
tenen capacitat per a 550 persones.

Foto Jiménez

El conveni de col·laboració s’emmarca en el protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004 2007.
Panoràmica de la marxa popular

La Marxa Popular de Montornès,
celebrada el 7 de novembre, va tornar a aconseguir una gran participació. La Marxa arribava enguany a
la XIII edició i va ser organitzada
per tercer any consecutiu pel Club
Esportiu Atletisme Montornès.
Enguany el bon temps va acompanyar els participants, tot i que alguns
trams del recorregut es trobaven
una mica enfangats.

Nous vestidors, sota les grades

La participació va superar, un any
més, les 3.000 persones.

L'Ajuntament va dedicar a començament de
novembre un acte de reconeixement a l’esportista del Club Ciclista Montornès, Ramon
Verdaguer.

L’organització va repartir 3.025
dorsals, però hi va haver unes 450
persones que van fer el recorregut
sense dorsal. Com cada any, una
part dels participants van escollir el
recorregut curt, de 8 km, mentre
que la resta van completar els 13
km de l’itinerari sencer. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Montornès va vetllar pel bon
desenvolupament de la marxa.
Com és ja tradició, els organitzadors de la marxa van oferir als participants avituallament i obsequis.

Recepció oficial al ciclista local
Ramon Verdaguer

Ramon Verdaguer es va proclamar campió de la
Copa d'Europa de Ciclisme de veterans el dia 11
d'octubre, a Palma de Mallorca. El ciclista, de
67 anys, va quedar primer a la categoria de 65 a
70 anys.
Del currículum esportiu de Verdaguer destaquen
la Copa Catalana, la Xallenge de veterans i la
segona plaça a la classificació de la Copa
d'Espanya. Durant aquesta temporada, el ciclista
montornesí també ha competit en el Campionat
del Món, celebrat al mes d'agost a Àustria.
El veterà ciclista ha competit en més de 1.200
curses i fa 31 anys que participa en proves a les
categories de veterans. L'objectiu esportiu de
Verdaguer per a l'any 2005 és el Campionat del
Món.

Ramon Verdaguer acompanyat per l’alcalde de Montornès,
Daniel Cortés, el regidor d'Esports, Francisco Calvillo.
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Posada en marxa del Complex Municipal Esportiu Montornès
Informació per als usuaris
Horaris
L’horari de la instal·lació depèn del període estacional:
- Període gener-juny i setembre-desembre (piscines d'estiu
tancades)
· De dilluns a divendres
de 7.00 a 23.00 h.
· Dissabtes
de 8.00 a 21.00 h.
· Diumenges i festius
de 9.00 a 14.30 h.
- Període de juny a setembre (piscines d'estiu obertes)
· De dilluns a divendres
de 7.00 a 23.00 h.
· Dissabtes
de 8.00 a 20.00 h.
· Diumenges i festius
de 9.00 a 19.00 h.
- Horari de les piscines d'estiu
· De dilluns a diumenge
de 10.00 a 19.00 h.
Aquest horari pot ser modificat per causes d'interès general.

Entrada principal del Complex Esportiu Municipal

Abonaments

Preus
Quota d’inscripció (matrícula)
Preu (IVA inclòs)
Adult (de 18 a 65 anys)*
54,00 Euros
Familiar (segon membre)*
45,00 Euros
Familiar (tercer membre)*
36,00 Euros
Familiar (a partir del quart membre)* 20,00 Euros
Jove (de 6 a 17 anys)
36,00 Euros
Infantil (de 0 a 5 anys)
Gratuït
Adult gran (majors de 65 anys)
36,00 Euros
Discapacitats
36,00 Euros
Abonament complet
Preu (IVA inclòs)
Adult (de 18 a 65 anys)*
27,00 Euros
22,50 Euros
Familiar (segon membre)*
Familiar (tercer membre)*
18,00 Euros
Familiar (a partir del quart membre)* 10,00 Euros
Jove (de 6 a 17 anys)
18,00 Euros
Infantil (de 0 a 5 anys)
Gratuït
Adult gran (majors de 65 anys)
18,00 Euros
Discapacitats
18,00 Euros
* Els descomptes no són acumulables
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A partir del 13 de desembre s'inicia l'activitat del nou
Complex Municipal Esportiu Montornès.
El Ple de l'Ajuntament va aprovar, a la sessió extraordinària del 28 d'octubre, l'expedient d'adjudicació del
contracte de concessió de la gestió del Servei Municipal
d'Esports. El servei va ser adjudicat a l'empresa Gestió
Esportiva Montornès, SL, vinculada al grup empresarial
Servei d'Ensenyament i Assessorament Esportiu (SEAE).
La concessió inclou la gestió indirecta de tots els equipaments esportius, tret del camp de futbol i la pista d'atletisme, que es continuarà gestionant directament des
de l'Ajuntament.
Al mes de setembre es va celebrar l'acte inaugural dels
nous camps de futbol 11 i de futbol 7, de la pista d'atletisme, dels vestidors i de les grades de la zona esportiva
municipal. Els usuaris poden accedir a la pista d’atletisme a través del Club Esportiu Montornès.
La concessionària Gestió Esportiva Montornès presentarà als usuaris de les instal·lacions esportives (pavelló,
pista poliesportiva, pistes de tennis i frontennis, piscina
d'estiu i la nova piscina coberta) els serveis i els nous
abonaments. Les persones que van formalitzar una preinscripció per a la piscina coberta, rebran una carta
informativa.

Foto Jiménez

L'abonament inclou:
Espais d'ús lliure
- Piscina d'estiu
- Piscina climatitzada
- Hidromassatge
- Sauna
- Sala de fitness
- 15 classes d'activitats dirigides (accés per ordre
d'arribada) de dilluns a divendres que s'imparteixen
entre la sala i la piscina.
Descomptes en:
- Serveis de salut
- Serveis de fisioteràpia
- Cursos d'activitats aquàtiques
- Cursos d'activitats físiques
- Lloguer de pistes de tennis, frontó i esquaix
- Programes puntuals
Programes exclusius per a abonats
- Aqua-salus
- Programa d'entrenament personalitzat a la sala de
fitness
- Programa d'entrenament personalitzat a la piscina

Els camps de futbol i la pista d’atletisme es gestionen directament
des de l’Ajuntament

Fets Vius
Una delegació municipal visita Nicaragua
Una delegació montornesina ha
visitat Nicaragua en les darreres
setmanes com a observadors internacionals de les eleccions municipals del 7 de novembre.
La delegació local ha estat formada
pels regidors Francesc Pericas i
Josep Maria Lecina, i per Ivan
García, que és membre del col·lectiu Joves per la Igualtat i la Pau
entre els Pobles (JIPEP).
També el regidor José Luis Campos,
ha marxat a Nicaragua en qualitat
de conseller comarcal responsable
de cooperació.
Els membres de l'expedició també
han aprofitat l'estada a Nicaragua
per visitar el poble agermanat de
Villanueva i altres pobles de la zona
de Chinandega del Norte, i fer
seguiment dels projectes de cooperació que s'hi estan portant a terme.
Montornès ha col·laborat en els
darrers anys en la construcció d’aules escolars i l’adequació d’un espai
municipal destinat a Biblioteca Auditori. Els dos darrers projectes
en què ha col·laborat Montornès per
mitjà de la Fundació Pau i Solidaritat al Vallès Oriental han estat el

Eleccions municipals a Nicaragua

projecte sanitari FETSALUD i la
reconstrucció i l’equipament de la
Biblioteca Municipal de la població
del Sauce, molt propera a Villanueva.
Al marge d'això, Montornès va ser
pioner en un projecte de cooperació
per a la creació d’una oficina cadastral a Villanueva. Arran d’aquesta
experiència, al mes de febrer va sorgir una iniciativa comarcal per crear
oficines de cadastre als municipis
agrupats dins l'Asociación de Municipios de Chinandega del Norte

(AMUNORCHI), i molts d’ells agermanats amb municipis del Vallès
Oriental.
L'elaboració del cadastre, que es
pretén tenir enllestit a finals d'any,
permetrà als ajuntaments aconseguir recursos i destinar-los a satisfer les necessitats de la població.
Aquest projecte de cooperació ha
suposat una inversió conjunta de
més de 116.000 euros i compta
amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

VII Cicle de teatre amateur
La programació va començar el 7 de
novembre amb la representació de
l'obra El trampós entrampat de Nick
Hassy, a càrrec del Teatre Obert de
La Roca del Vallès.
L’aula Municipal de Teatre va representar el dia 14, l’obra Pi, noguera i
castanyer, fabricants de mobles
d'Àngel Millà i Lluís Casañas, sota
l’adaptació de Conxi Molero.

Estrena de l’obra “Pi, Noguera i Castanyer...” al maig de 2004

Després d'un any d'absència aquest
mes de novembre ha tornat a
Montornès el Cicle de Teatre
Amateur, amb gran èxit de públic.

El cicle, que ha arribat a la setena
edició, ha presentat com a novetat
la participació dels membres de la
nova aula municipal de teatre.

El tancament del cicle es va fer el 21
de novembre amb la representació
de l'espectacle Temps de guerres
per part de la companyia de teatre
La mare dels ous de Vilanova del
Vallès.
En total, 340 persones han vist
algun dels muntatges que s’han
representat a Montornès.
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Amics del Museu
Al mes de novembre s’ha presentat
a Montornès la nova associació
Amics del Museu, a l’entorn de l’espai de Can Xerracan. L’associa-ció,
que es troba oberta a la participació
de tothom, neix sota la coordinació
de la regidoria de Cultura amb la
voluntat de ser un punt de trobada
per a totes aquelles persones interessades en l’art.
Cada dilluns, de 19 a 21h hi ha una
trobada a la Galeria Municipal de
Can Xerracan en què es proposen
activitats diverses (vídeos, diapositives, xerrades, visites comentades,
sortides a exposicions, experiències
creatives, etc.).
La intenció és que l’associació vagi
creixent i que els mateixos participants proposin les activitats. De
moment, l’organització n’ha proposat algunes.
El 22 de novembre, coincidint amb
la presentació de l’Associació es va
fer la projecció de diapositives
Rastres del rostre. El 13 de desembre es portarà a terme una experiència plàstica col·lectiva amb l’elaboració d’un Mandala amb sorra de
colors.

Festes de tardor

La proximitat en el temps de la celebració de Santa Cecília, patrona de
la música, i Sant Sadurní, patró de
Montornès, ha propiciat l’elaboració
d’un programa de festes de tardor
en què s’han combinat les activitats
de la Festa de Sant Sadurní, amb les
activitats organitzades per l’Escola
Municipal de Música.

són, entre d’altres, el lliurament
dels premis del Concurs de Fotografia per a aficionats, el cercavila
de Sant Sadurní, amb els Gegants i
el Drac i Diables de Montornès, el
correfoc, i la paella popular organitzada per la Unió de Botiguers, que
aquest any s’havia previst per primera vegada a la plaça de Pau Picasso.

De fet, la programació aplega totes
les activitats lúdiques i culturals que
es portaran a terme al municipi fins
al proper 12 de desembre.

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

Les activitats de Sant Sadurní, pròpiament dites, han inclòs enguany
el lliurament de la Beca de recerca
Històrica de Montornès, dotada
amb 6000 euros. El lliurament de la
beca, de caire bianual, es va fer en el
decurs de la Nit de Sant Sadurní
2004, el 29 de novembre. El guanyador de la Beca disposarà d'un màxim
de 24 mesos per lliurar el treball de
recerca enllestit a l’Ajuntament.

Les activitats organitzades per a la
celebració de Santa Cecília, per part
de l’Escola Municipal de Música,
tenen com a exponent destacat la
celebració del II Festival de Música
Antiga de Montornès. Aquesta iniciativa ha portat a l’església de Sant
Sadurní dos concerts, un de música
francesa per a clavecí i l’altre de
música de cambra.

El programa de Sant Sadurní també
ha inclòs activitats tradicionals com

La darrera activitat de tardor es farà
el proper 12 de desembre amb una
bicicletada popular.

La darrera proposta es farà el 20 de
desembre amb la projecció del
vídeo De Chillida a Hokusai.

Nova proposta per als dissabtes a Can Xerracan
La Galeria Municipal de Can Xerracan va estrenar al mes
d’octubre un seguit de sessions, que han continuat al
novembre per aprendre a llegir l'art. La iniciativa es diu
Dissabtes a Can Xerracan i és una altra experiència per
apropar l'art als veïns.
Les dues primeres trobades del mes d'octubre es van
dedicar a l'arquitectura, escultura i pintura del romànic
català. En el cas de l'arquitectura, l'església de Sant
Sadurní va servir per iniciar als participants en la lectura
de l'art. Aquest mes de novembre s’ha dedicat una sessió a Barcino, la Barcelona romana, i es projecten altres
trobades que poden incloure sortides, en funció de la
proposta que es plantegi.
Les sessions de Dissabtes a Can Xerracan se celebren
entre les onze del matí i la una del migdia, són obertes i
gratuïtes.

15

Activitats d’informació i sensibilització contra la violència domèstica
La regidoria de Benestar Social
de l'Ajuntament en col·laboració
amb l'Oficina Tècnica del Pla
d'Igualtat de l'Àrea de Benestar
Social de la Diputació ha organitzat diverses activitats de caire
preventiu i informatiu sobre la
violència envers les dones.
La programació, que s'ha perllongat durant dues setmanes,
forma part de la campanya de
sensibilització contra la violència
de gènere que el passat mes d'abril va incloure la presentació
pública del protocol d'actuacions
en casos de violència domèstica.
Les activitats de sensibilització
han estat orientades, en alguns

casos, a col·lectius específics
com les dones, els professionals,
els joves o la gent gran.
Aquestes activitats han tractat
diferents aspectes de la violència
domèstica. La xerrada dedicada
als professionals es va centrar en
temes jurídics i el taller per a
joves del Pla de Transició al
Treball (PTT) va girar a l'entorn
de la prevenció de conductes
abusives.
Però també s'han organitzat
xerrades i sessions de cinefòrum obertes a la participació
de tota la ciutadania.
Dintre d’aquesta campanya el

grup de dones de Montornès,
Dona't va organitzar un acte, el
25 de novembre, amb motiu del
dia internacional contra la violència envers les dones.
A banda de la campanya de sensibilització, el departament de
Serveis Socials i la Diputació de
Barcelona van posar en funcionament al mes d'octubre un servei d'assessorament jurídic portat per advocades especialitzades
en la matèria de l'Associació
Dones i Drets. Les dones que vulguin accedir a aquest servei gratuït i realitzar qualsevol consulta
jurídica han de trucar al telèfon 93
572 11 70 (extensió número 3).

Campanya de prevenció “Salut Jove”
La programació de propostes de caire preventiu adreçades als joves es va començar a treballar des de
l'Ajuntament de Montornès ara fa deu anys. Des d'aleshores s'han portat a terme activitats dedicades a diversos aspectes de la salut, que han anat incorporant tots
els sectors relacionats amb els joves, tant l'IES Vinyes
Velles, com el Pla de Transició al Treball, el Punt Jove, i
el Centre d'Iniciatives Juvenils i Culturals.
Durant les properes setmanes es desenvoluparan altres
iniciatives, també monogràfiques, sobre les malalties de
transmissió sexual, l'afectivitat i sexualitat, la violència
de gènere i els primers auxilis.
En aquesta línia, el 16 de novembre es va fer un taller de
sexualitat per a pares i mares, al local de l’Associació Els
Angels ASPAHID. Entre el 24 de novembre i el 3 de
desembre, el punt Jove, l’IES Vinyes Velles, la Biblioteca
i el CIJC, disposaran de l’exposició “Què pinta la SIDA”,
al voltant de la qual també es portaran a terme diversos
tallers.
Durant els primers dies d’aquest mes de novembre han
continuat les activitats del programa Salut Jove engegat
per les regidories de Serveis Socials, de Joventut i de
Sanitat de l’Ajuntament de Montornès.
El programa s'ha dedicat de forma específica durant
octubre i els primers dies de novembre a la prevenció en
el consum de drogues i alcohol dels joves del municipi.
A més de l'exposició "Febre del Divendres Nit", que s'ha
pogut veure al Casal de Cultura, s’han fet activitats
paral·leles per als alumnes de l'IES Vinyes Velles, del Pla
de Transició al Treball (PTT), per als membres del
col·lectiu de músics de Masferrer, per a pares i adults en
general.

“Febre del Divendres Nit” a la sala Riu Mogent del Casal de Cultura

