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Els 25 anys d’ajuntaments demo-
cràtics s’han commemorat a
Montornès amb la celebració d’un
acte institucional a què es va convi-
dar tots  els  regidors i els alcaldes

del municipi escollits durant l’etapa
democràtica posterior al franquisme.

El Ple va aprovar al mes de maig una
declaració insitucional sobre els 25

anys d’ajuntaments democràtics i
amb l’acord de totes les forces polí-
tiques es va organitzar l’acte comme-
moratiu.
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El Ple de l'Ajuntament va aprovar, en la sessió extraor-
dinària del dia 21 de juny, la nova organització munici-
pal, d'acord amb el pacte subscrit entre el Partit dels
Socialistes de Catalunya i Convergència i Unió.

El document, que recull els acords d'acció de govern
entre les dues formacions pel que resta de mandat, va
ser signat públicament, davant els mitjans de comuni-
cació, el mateix 21 de juny.

La nova organització municipal ha modificat la distribu-
ció de les tinències d'Alcaldia. Així, el segon tinent d'al-
calde és el regidor de CiU, Ignasi Valls, i el cinquè el seu

company, Josep Maria
Lecina. 

Els canvis a nivell polític
han suposat el pas de la
regidoria d'Hisenda i
Planificació Pressupos-
tària al regidor conver-
gent, Josep M. Lecina, i
l'assumpció per part del
regidor Ignasi Valls de
les regidories de Medi
Ambient, Cooperació In-
ternacional i Joventut.

Fets Vius
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Editorial

Un pacte de confiança

És molt difícil governar en minoria, i els resultats de les
darreres eleccions municipals van fer que el PSC governés
cercant el suport de la resta de grups municipals en funció
del contingut de  cada expedient que s’havia d’aprovar. Així
doncs, expedients que necessitaven majories absolutes com
els d’organització municipal, d’aprovació de les ordenances
fiscals, modificacions urbanístiques, etc. van ser aprovats
per totes les forces polítiques del nostre consistori, però de
mica en mica aquest esperit va anar desapareixent.

L’equip de govern es va plantejar la possibilitat de formar un
pacte tripartit amb ICV-EUiA i CiU, però aquesta possibilitat
va ser descartada per aquestes formacions, i després d’un
any de govern en solitari, creiem que el millor pacte per al
futur de Montornès i per als interessos dels seus ciutadans i
ciutadanes és un pacte amb CiU.

Amb aquesta  formació s'ha creat un clima de confiança que
ens ha permès  consensuar  el pressupost municipal, la cre-
ació del servei d'escola bressol, la creació del nou Servei
Públic Municipal d'Esports, el reglament de segona activitat
de la Policia Local, entre d'altres.

Compartim i hem consensuat una manera de fer i unes pro-
postes d'actuació prioritàries que s'han de dur a terme en
aquesta legislatura.

Aquest pacte donarà l’estabilitat política al nostre municipi
per tirar endavant els projectes de futur, sense descartar la
participació i les aportacions de les altres formacions muni-
cipals en la construcció del futur de Montornès.

Resta molta feina per fer, però estic totalment convençut
que aquest serà, com a conseqüència d'aquest pacte, un
dels mandats més transformadors dels últims 25 anys d'a-
juntaments democràtics.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Les prioritats del pacte
El pacte de govern signat entre el PSC i
CiU ha establert un sèrie de punts priorita-
ris per al període 2004-2007:

- Reforçament dels Serveis Socials.
- Nou Pla d’Ordenació Urbanística

Municipal.
- Aplicació de l’agenda 21.
- Aprovació del Pla Local de Joventut.
- Construcció d’un skatepark municipal.
- Construcció d’habitatges de protecció

oficial a Manso Calders.
- Construcció d’un casal d’avis nou a

Montornès Centre.
- Construcció de la nova plaça de la

Joventut i zona verda de la Bòbila.
- Construcció de la plaça de la UA 16

(Telefònica)
- Construcció d’una altra escola a

Montornès Centre.
- Urbanització de Can Bosquerons i el

Telègraf - Casablanca.
- Construcció d’una passera entre la zona

esportiva i Manso Calders.
- Construcció del dipòsit d’aigua al Turó

de les Tres Creus.
- Condicionament de l’antiga discoteca

Stoping com a sala polivalent.
- Creació d’un centre de dia per a la gent

gran a ca l’Espasell.
- Habilitació d’una nova zona de vianants

al carrer Major.
- Urbanització del Sector H (Lucta-

Butano).
- Rehabilitació de can Coll. 
- Urbanització del torrent de Vinyes Velles.
- Construcció d’una escola bressol a

Montornès Centre.
- Pla de rehabilitació integral per a

Montornès Nord.
- Construcció d’un torrent a la Rambla

Sant Sadurní fins al riu Mogent.
- Desafectació de l’autovia del marge

esquerre del riu Besòs.
- Remodelació de la Zona Esportiva

Municipal.
- Sol·licitud d’un baixador a Montornès

Nord.
- Creació de l’OAC (Oficina d’Atenció al

Ciutadà).



Grups polítics municipals

Las retribuciones de los cargos públicos
Existe un acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas, la Federación de Municipios y la
Asociación de Municipios  de Cataluña sobre las retribuciones para cargos electos locales que
establece en su apartado cuarto  b que la retribución  mínima de los alcaldes de ayuntamien-
tos medianos (de 10.000 a 25.000 habitantes) será de 53.554,05 brutos anuales.

La retribución bruta que correspondería a un municipio de casi 15000 habitantes sería lógi-
camente superior a esos 53.554,05 euros brutos, pero el pleno del Ayuntamiento ha decidido
asignar al alcalde-presidente esa retribución mínima correspondiente a un municipio de
10.000 habitantes y según el baremo del año 2003, en función de esa dedicación exclusiva y
de su consecuente responsabilidad. En relación a este tema y coincidiendo con el pacto de
gobierno acordado con CiU, ICV-EUiA esta haciendo una triste y lamentable campaña contra
el ejercicio de "lo público" más propio de la derecha más rancia que de un partido de izquier-
das.

No es serio que ICV-EUiA en los ayuntamientos donde gobierna dé validez al acuerdo exis-
tente en Catalunya sobre las retribuciones de los cargos públicos, y en  Montornès utilicen
una crítica destructiva, fruto del "derecho al pataleo" por no haber entrado en el gobierno
municipal. Que se tenga un criterio diferente si se gobierna o se esta en la oposición, y a la
vez se critique el pacto con CiU cuando ellos mismos han formado gobierno con CiU  en
Montornès y en otras ciudades catalanas, muestra el talante demagógico de la coalición que
no tiene inconveniente en mentir con porcentajes, manipular interesadamente el significado
de "privatizar" por concesión administrativa, o asegurar que el campo de fútbol y las pistas de
atletismo se van a privatizar.

Moment de descans i reflexió
Arribat aquest moment d'intensa calor, la capacitat de treball de tothom comença a minvar, el
cansament és important i el desig de vacances és enorme. Segurament ha arribat el moment
de desconnectar, almenys uns dies.

Que ningú es despisti encara, però, ja que les darreres notícies del nostre poble (pacte de
govern PSC+CiU, pujada de salaris de l'alcalde i els regidors, privatització del Servei d'Esports,
etc..) deixarien glaçat a qualsevol persona de bona fe en aquest nostre microclima municipal
(el que passa a Montornès no passa enlloc). 

Ens permetreu que us fem unes petites recomanacions per a aquest estiu: descanseu molt
sobretot, però a més dediqueu alguns moments a reflexionar sobre el que passa al nostre
poble i sobre el que podríeu fer cadascú de vosaltres per mirar de canviar les coses. 

Cal reanimar la vida associativa del municipi en tots els àmbits: esportiu (el més actiu per
cert), veïnal, cultural, lúdic, etc. Tothom pot tenir el seu lloc per col·laborar en activitats i rei-
vindicacions. Un poble viu és aquell on la gent està present en tot, i participa permanentment.
Hem de superar mandres, frustracions i desànims, tot està per fer.

Les millores que tots teniu al cap que es podrien fer són també cosa vostra, no podeu renun-
ciar a ser actius i pensar que ja hi ha altres que se’n preocupen. Els nostres barris milloraran
molt a partir que els veïns assumiu que també és cosa vostra que les coses avancin. No hi ha
excusa per a ningú, però sobretot els joves podeu aportar moltíssim amb el vostre entusias-
me.

Arribat setembre, començarem bé amb la Festa Major, no hi ha millor inici. Vénen tres anys
sense eleccions (recordeu que n’hem tingut 4 en un sol any) i serà una bona etapa per treba-
llar per canviar Montornès. Compteu amb nosaltres! Esperem que passeu unes bones vacan-
ces d'estiu. Fins aviat.
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CiU a l’equip de govern, progrés per a Montornès
Després de valorar els punts positius i negatius que podia tenir un pacte a nivell municipal
amb el partit que va guanyar les passades eleccions al nostre poble i havent arribat a la con-
clusió que la gran majoria de punts eren positius a favor dels nostres conciutadans, el passat
21 de juny es va signar l'acord de govern que permetrà que el nostre poble progressi ade-
quadament els propers tres anys. Les persones que s'encarregaran de dur a terme tots els
projectes acordats amb el PSC són els dos regidors de CIU, Ignasi Valls i Josep Mª Lecina,
els quals s'encarregaran a partir d'ara de les regidories de Joventut, Medi Ambient,
Cooperació Internacional i Hisenda, així com de la 2ª i 5ª tinència d'Alcaldia.

La tasca del grup municipal de CIU ara tindrà més incidència a tot Montornès i farà sentir
orgullosos als seus veïns de viure al seu poble. Fins a final de la legislatura 2003-2007, el grup
de CIU va acordar treballar  perquè es facin realitat alguns projectes que beneficiaran el con-
junt de tota la població, com per exemple la desafectació dels terrenys del marge esquerre
dels rius Mogent i Besòs, la creació i execució del pla de joventut local, la construcció d'un
nou Casal d'Avis a Montornès Centre, la creació i execució d'un pla de sostenibilitat a
Montornès Nord, la recuperació de l'antiga discoteca Stoping com a sala polivalent juvenil, la
construcció d'una nova escola pública de primària i una escola bressol pública a Montornès
Centre, la construcció d'habitatges de protecció oficial, etc.   

Aquests són alguns dels projectes que farem realitat en aquesta legislatura, amb el saber fer
poble que ens caracteritza a la gent de CIU, el saber fer plenament bé les coses i d'arribar a
aconseguir les fites més altes.

L'entrada de CIU a l'equip de govern significa progrés per a Montornès.

Dios los cría...
Y es que tenía que ocurrir antes o después. Recuerden que fue el Partit Popular de Montornés
quien primero informó a la opinión pública sobre lo que estaba pasando a nivel político en el
Ajuntament. PSC y CiU realizan un acuerdo de conveniencia, en un pacto hasta la fecha vacío
de contenido político y sí con un aire de comodidad.

¿Quién sale mejor parado del pacto? Por lo que se ve CiU, ya que nadie dice nada, no les
hemos visto en ningún papel, pero lo cierto es que van a disponer de un asalariado (léase
"enchufado") a sueldo del Ajuntament para realizar sus tareas, pero como será personal labo-
ral no aparece en las partidas discutidas y que tanto llaman la atención... Pero a lo mejor, pre-
cio por precio, les sale la hora más rentable.

¿Quién pierde? Pues pierden dos, ICV-EUiA aparece en una nueva realidad que dista mucho
de los objetivos alcanzables hace una año, cuando creían que iban a ganar la alcaldía, o acce-
der a ella a través de pactos con el PSC, al fin y al cabo solo tienen un concejal menos. Y el
PSC, que aparece como el malo de la película, traidor a la izquierda, aburguesado y "panxa
contenta". Cualquier otra cosa que haga el Ajuntament pasará desapercibida.

¿Y qué hace el Partit Popular? Pues seguir administrando los votos más eficaces de
Montornés, conociendo los problemas de los vecinos y colaborando en su resolución. Cuando
nuestro único pacto ha sido con Montornés, y arrimar el hombro para la resolución de los pro-
blemas, y estando dispuesto a dialogar con todo el mundo, para nosotros no ha cambiado
nada. Tomen nota, y cuando vuelvan a votar al Ajuntament, sumen su voto a la única opción
que no ha mercadeado ni ha pretendido obtener ventaja alguna de su posición: PARTIT POPU-
LAR DE CATALUNYA. 

Queremos que nuestros electores, y todos los vecinos en general, se sientan orgullosos de
nosotros y de nuestros principios.



La celebració dels 25 anys d’ajun-
taments democràtics a Montornès ha
tingut també un vessant de recupera-
ció de la memòria històrica per mitjà
de documents.

Tots els assistens a l’acte de celebra-
ció dels 25 anys d’ajuntaments
democràtics van rebre una escultura
dels Gegants de Montornès i un dos-
sier commemoratiu.

El dossier contenia documentació
relativa a l’aniversari i a la història de

Montornès. Entre els documents hi
havia dues fotografies panoràmiques
del municipi, l’una del 1979 i l’altra
actual, i una còpia a color de l’acta del
ple extraordinari de constitució del
primer ajuntament democràtic de

Montornès, dut a terme el 19 d’abril
de 1979. El dossier també incloïa la
relació dels regidors de tots els grups
municipals que hi ha hagut a
Montornès durant els set mandats de
l’última etapa democràtica.
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Un dossier commemoratiu per l’aniversari

Fets Vius

Panoràmica de Montornès 1979

Detalls de l’acta de constitució del primer ajuntament democràtic a Montornès



Més de 70 regidors de Montornès
es van donar cita el passat 29 de
maig per commemorar els 25 anys
d'ajuntaments democràtics.

L'organització d'aquest acte respo-
nia a un acord de totes les forma-
cions polítiques representades a
l'Ajuntament, arran de l'aprovació
per unanimitat d'una declaració ins-
titucional sobre els 25 anys d'ajun-
taments democràtics.

Durant l'acte, que va durar poc més
d'una hora, hi va haver alguns
moments d'especial emotivitat,
sobretot quan tots els regidors
presents, i en alguns casos, els
seus familiars, van recollir una
escultura, record de l'acte, junta-
ment amb el dossier commemora-
tiu. 

A l'acte havien confirmat l'assistèn-
cia els cinc alcaldes de l'època
democràtica: Félix Montero, Esteban

López, Pilar Carrillo, José Maria
Ruiz i Daniel Cortés. A última hora,
però, va excusar la seva absència
Esteban López. 

Després dels parlaments dels alcal-
des es va fer lliurament de records a
tots els assistents. Els alcaldes van
rebre una placa commemorativa i
van signar en el llibre d'honor de
l'Ajuntament. La trobada es va
immortalitzar amb una foto de famí-
lia a la porta de l'Ajuntament.
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D’esquerra a dreta, J.Mª Ruiz, Félix Montero, Daniel Cortés i Pilar Carrillo Els regidors van rebre una escultura i un dossier

Acte institucional dels 25 anys d’ajuntaments democràtics

Panoràmica de Montornès 2004
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El manteniment i l'enjardinament de
les places de les Feixes i Pau
Picasso passaran a ser propera-
ment responsabilitat municipal.

Els problemes de condicionament
d'aquests espais, responsabilitat de
les respectives Juntes de Compen-
sació de la zona, ha accelerat la

decisió que sigui l'Ajuntament qui
es faci càrrec directament, a través
de la Brigada Municipal d'Obres,
d'aquestes tasques.

Abans, però, l'Ajuntament va reque-
rir la Junta de Compensació del
sector B Ca l'Espasell, a la qual per-
tany la plaça de les Feixes, i la Junta
de Compensació de la Unitat
d'Actuació número 9, on s'ubica la
plaça de Pau Picasso, perquè pren-
guessin de forma immediata mesu-
res per corregir el precari estat dels
dos espais.

Fins que les dues places de
Montornès Centre no presentin un
aspecte correcte, l'Ajuntament no
acceptarà el tràmit administratiu de
recepció de les obres. En el cas de
la plaça de Picasso, la condició
inclou l'acabament dels treballs
pendents per part de la Junta de
Compensació.

Manteniment a les places de les Feixes i Pau Picasso

Plaça de les Feixes

Fets Vius

Futura línia d'autobús intermunicipal

El Ple Municipal va acordar, a la
sessió plenària del 3 de juny, instar
a la Generalitat perquè aprovi, a
través de l'Autoritat del Transport
Metropolità, el Pla de Serveis de
Transport Públic col·lectiu previst
fins a l'any 2005. 

El pla inclou la creació d'una línia
nova d'autobús entre els municipis
de Vallromanes, Vilanova, Montmeló
i Montornès, amb l'objectiu de
millorar la connexió i freqüència del

transport públic de viatgers a l'esta-
ció de rodalies de Renfe, al munici-
pi veí de Montmeló. 

A la moció aprovada pel Ple,
Montornès també expressa la
necessitat d'ampliar la cobertura
horària de la línia de bus Montor-
nès-Montmeló-Granollers, amb 8
noves expedicions diàries per coor-
dinar i reforçar els horaris d’auto-
busos amb els horaris d’arribada i
sortida dels trens.

Parada del bus a l’avinguda de la Llibertat

Prevenció del soroll
dels ciclomotors

Durant el mes de juny, al voltant de
600 propietaris de ciclomotors han
rebut una carta informativa de la
regidoria de Medi Ambient sobre
l'ordenança municipal de circulació.

La missiva recorda als titulars de
ciclomotors part de la normativa
referida a sorolls i a contaminació
acústica. La carta insisteix en la
prohibició de circular produint
sorolls estridents,  ocasionats per
acceleracions brusques i innecessà-
ries, o per la manca, deteriorament
o alteració dels dispositius silencio-
sos. També s'informa que els vehi-
cles a motor s'han de mantenir en
perfecte estat de revisió i sense cap
manipulació de les seves presta-
cions tècniques.

Finalment, la regidoria de Medi
Ambient anuncia als propietaris de
ciclomotors controls per a la com-
provació dels nivells d'emissió
acústica i de l'estat del vehicle. En
cas d'incompliment, els agents de la
Policia Local immobilitzaran el
ciclomotor i podran proposar l'o-
bertura d'expedients sancionadors
i/o la imposició de multes coercitives
per als infractors.
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Prevenció d'incendis forestals

Els caps de protecció civil de Montornès i de Roma (Foto cedida per P. Parera)

Vista de la torre del Telègraf (Foto cedida per P. Parera)

Fins al 15 d'octubre està prohibit
encendre foc a tots els terrenys
forestals del terme municipal,
siguin poblats d'espècies arbòries o
no, i a la franja de 500 metres que
els envolta. 

Especialment, tal com assenyala la
normativa que recull les mesures de
prevenció d'incendis forestals, està
prohibit cremar rostolls, marges i
restes d'aprofitaments forestals,
agrícoles o de jardineria; llançar
objectes encesos; abocar escom-
braries i restes vegetals i industrials
de qualsevol mena que puguin ser
causa de l'inici d'un foc; i llançar
coets, globus, focs artificials o
altres artefactes que continguin foc.

En actuacions excepcionals, serà el
departament d'Agricultura, Rama-
deria i Pesca qui concedirà autorit-
zacions per encendre foc.

Dins del capítol d'intervencions
municipals de caire preventiu, la
regidoria de Medi Ambient ha portat
a terme, durant els primers mesos
d'aquest any 2004, actuacions in-
closes al Pla Municipal de Preven-
ció d'Incendis Forestals. 

Una d'aquestes intervencions ha
estat la que ha afectat la zona no
urbana del Telègraf fins a la Cuberota,
i el Turó de Calders. En aquest sec-
tor del municipi s'han fet treballs de
manteniment de la franja de baixa
combustibilitat (zones careneres
amb baixa densitat arbrada i arbus-
tiva). 

Montornès té una zona forestal que
ocupa un total de 739 hectàrees
d'una superfície de terme municipal
de 960 hectàrees.

El parc de la Serralada Litoral, els
Mossos d'Esquadra, els agents
rurals i les policies locals dels sis
municipis amb territori dins del
parc han incrementat, de forma
coordinada, el control de l'accés
motoritzat a pistes i camins fores-
tals.

Aquesta és una de les primeres
actuacions que s'han portat a
terme després de la signatura, a
finals del mes d'abril, del protocol
de col·laboració entre el consorci
del parc de la Serralada Litoral i els
pobles de Montornès, Martorelles,
Santa Maria de Martorelles, Vila-
nova, Vallromanes, La Roca i vuit
municipis més de la comarca del
Maresme.

La col·laboració operativa entre els
cossos policials i els de vigilància
permetrà lluitar contra la falta de
respecte pels camins que estan
tancats per facilitar-ne la preserva-
ció, i també permetrà combatre la
circulació fora de pistes, és a dir,
per corriols, senders i torrents, de
determinats vehicles com ara els
tot terreny, motos de trial i quads. 

En els darrers anys s'havia detectat
un increment important de la
presència de vehicles a la zones
protegides del Parc de la Serralada
Litoral, especialment en cap de set-
mana. En alguns casos s'han
detectat fins i tot curses a la zona
forestal.

Accés motoritzat a la
Serralada Litoral

Una delegació de voluntaris de pro-
tecció civil de Roma va visitar Mon-
tornès a final del mes de maig. 

Els voluntaris italians van ser rebuts
a l’Ajuntament i, durant dos dies,
van intercanviar  experiències amb
els voluntaris del cos de protecció
civil i de l’ADF de Montornès, van
visitar les instal·lacions a la Masia del
Molí i van  assistir a una trobada de
municipis de l’ADF La Conreria.

Voluntaris de Roma
visiten Montornès
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Fets Vius

El Ple de l'Ajuntament va aprovar,
en la sessió ordinària del 3 de juny,
la creació del servei públic d'escola
bressol municipal.

La creació del servei és un tràmit
administratiu obligatori per poder
obrir l'escola bressol que s'està
enllestint a Montornès Nord.

La documentació de l'expedient
incloïa un estudi de costos, el regla-
ment de funcionament de la futura
escola i els possibles models de
gestió que tindrà. El pas següent
serà dotar el centre d'un programa
educatiu propi.

L'equipament es troba al carrer
Vallès, cantonada amb el carrer de
Federico García Lorca, a Montornès
Nord. 

D'acord amb el projecte, el nou
equipament té una superfície total
de 3.000 metres quadrats dividits
en dues plantes. A la planta baixa,
s'hi crearan espais d'oci per al
jovent. La planta superior serà la

seu de la nova escola bressol muni-
cipal i quedarà al nivell del carrer de
Federico García Lorca.

El centre tindrà capacitat per a dues
línies d'ensenyament infantil, la
qual cosa suposa unes 80 places.

L'Ajuntament ha proposat a la
Generalitat un model de gestió

pública, en què la Generalitat apor-
taria el personal docent i el projecte
educatiu, mentre que l'Ajuntament
es faria càrrec de la resta de qües-
tions, com ara els monitors, el men-
jador i el manteniment de l'edifici. A
canvi, l'Ajuntament renunciarà als
950 euros anuals de subvenció per
cada nen escolaritzat.

Creació del servei d'escola bressol municipal

Obres de l’Escola Bressol al carrer Vallès

Suport als infants
de P-3

Durant el primer trimestre del curs
vinent, els infants de P-3 de les
quatre escoles d'infantil i primària
de Montornès comptaran amb el
suport d'un professional que els
ajudarà en l’adaptació escolar.

Amb aquest suport es tractarà de
treballar tots els aspectes que
caracteritzen la primera etapa d'es-
colarització.

El programa, subvencionat per
l'Ajuntament, facilitarà als nous
alumnes la seva incorporació a l'es-
cola, sobretot als qui no tenen cap
experiència prèvia d’assistència a
llar d’infants. En tots els casos, es
tracta ajudar-los en l'adquisició
d'hàbits de comportament social,
en el desenvolupament de la seva
autonomia personal i en la relació
amb els mestres i els companys. Recinte de les piscines descobertes i les pistes de tennis

Servei Públic Municipal d’Esports
El Ple de l'Ajuntament va aprovar,
en la sessió extraordinària del 21 de
juny, la creació del nou Servei
Públic Municipal d'Esports i l'expe-
dient amb el plec de condicions per
a l'adjudicació del contracte de con-
cessió d'aquest servei.

L'expedient inclou la gestió indirec-
ta de tots els equipaments espor-
tius, tret del camp de futbol i la
pista d'atletisme, que es continuarà

gestionant directament des de
l'Ajuntament. La resta, tant el
pavelló com la pista poliesportiva,
les pistes de tennis i frontennis,  la
piscina descoberta i la nova piscina
coberta, continuaran sent de titula-
ritat municipal, però de gestió indi-
recta. 

Al mes de setembre s'ha previst un
acte oficial de presentació del nou
complex esportiu municipal.
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El passat 18 de juny l'Escola Municipal de Música va fer el Concert de Clausura del curs 2003-04. Ja són tres
els anys de funcionament d'aquesta Escola, on la qualitat i nivell del seu alumnat ha anat pujant any rere any.
Els grups instrumentals com l'orquestra de corda, el grup de vent, els grups de cambra, de combo i els cors,
ara ja són més nombrosos, i és un plaer gaudir de les músiques que interpreten ja sigui des del vessant tradi-
cional fins al modern, passant pel clàssic, el jazz i el flamenc. De fet, al llarg del curs l'Escola de Música ha
organitzat una sèrie d'activitats d'alt nivell que cal recordar: El 2n Festival de Música Antiga, la cantata de St.
Jordi al Pavelló amb la participació dels CEIP del poble, intercanvis amb altres escoles de la comarca i de fora
de Catalunya, i no ens oblidem del fet cultural més important del 2004 a Montornès: el concert de la JOCVO,
la Jove Orquestra i Cor del Vallès Oriental , on van participar 200 músics de tota la comarca, entre ells una
desena d'alumnes de l'Escola de Montornès. Veiem que l'Escola de Música ha aconseguit, amb escreix, el seu
principal objectiu: crear grups instrumentals estables per projectar-los en la vida sociocultural del municipi, fent
que la música formi part de la vida dels montornesins.

La consolidació de l'Escola de Música és una realitat, en data d'avui hi han 184 preinscrits, fet que està empen-
yent a ampliar l'escola. Com a novetats per al curs 2004-05 hi ha l'adaptació dels programes d'ensenyament a
les necessitats dels usuaris, sobretot pel que fa a la dedicació horària i aspiracions musicals. També aquest
curs s'introdueix la metodologia Suzuki per a violí, un ensenyament de  la música  a partir de l'instrument i
orientat a infants d’entre 4 i 6 anys.

A partir del curs vinent l'Escola Municipal de Dansa formarà part de l'Escola Municipal de Música. Tant l’orga-
nització, la coordinació i la gestió d'alumnes i activitats es farà  a l'Escola de Música sota la mateixa direcció,
que aposta per oferir una gran diversitat d'activitats per a tots els gustos i edats.

Mª Dolors Canals i Rovira
Directora de l’Escola Municipal de Música i Dansa

Uns 260 infants i joves participen en les activitats del
Casal d'Estiu 2004, organitzat per la regidoria de
Joventut de l'Ajuntament.

El Casal acull infants i joves, des de P-3 fins a quart
d'ESO. El centre d'operacions del Casal d'Estiu s'ha
instal·lat enguany a l'escola Marinada. Com és habitual,
la programació inclou sortides i activitats en diversos
espais i equipaments municipals. El centre d'interès de
totes les activitats és “la participació”.

El Casal bàsic es desenvoluparà fins al 23 de juliol.
Enguany també hi haurà setmanes optatives que abas-
taran els darrers dies de juliol i la primera quinzena del
mes de setembre.

Casal d’Estiu 2004Novetats a l’escola de dansa

A partir del curs vinent l'Escola Municipal de Dansa for-
marà part de l'Escola Municipal de Música. 

A hores d’ara  ja hi ha novetats en les matèries que s'o-
feriran de cara al curs vinent. A més de la dansa clàssi-
ca i espanyola,  al curs 2004-05 s'impartiran classes de
dansa moderna (hip-hop, funky, etc.), esbart (danses
populars dels països catalans), rítmica (coordinació
música-moviment i iniciació a la dansa clàssica),
expressió corporal (treball corporal en diferents situa-
cions musicals, teatrals, etc.), i tallers diversos (sarda-
nes, balls de saló, dansa del ventre, etc.).

L’organització, coordinació i gestió d'alumnes es farà  a
l'Escola de Música sota la mateixa direcció.

Tres anys plens de música
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Ajuts a projectes de cooperació

Fets Vius

Quatre dels cinc projectes presen-
tats rebran els ajuts anuals de
Montornès en matèria de coopera-
ció internacional.

El Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació ha estat l'òrgan que ha
proposat els projectes de coopera-
ció internacional que haurien de
rebre els ajuts de Montornès, que
han sumat 11.083 euros.

Enguany, la Fundació Pau i Solida-
ritat del Vallès Oriental rebrà els
4.095 euros que demanava per
finançar el projecte FETSALUT al
municipi nicaragüenc de Villanueva,
agermanat amb Montornès.

La mateixa ONG rebrà 1.700 euros
per finançar una part del projecte de
reconstrucció i equipament de la

Biblioteca municipal de la població
de SAUCE, molt propera a Villanue-
va. La Fundació n'havia demanat
8.200.

També la Fundació Josep Comapo-
sada, vinculada al sindicat UGT,
rebrà un ajut de 4.000 euros per
tirar endavant un macroprojecte
d'integració laboral social i sindical
de les dones del nord del Marroc. El
projecte es desenvoluparà fins a
l'any 2007 i té un pressupost total
que gairebé arriba als 300.000
euros.

Finalment, l'Associació Projecte Mi
Casa rebrà 1.288 euros per finançar
de forma parcial un projecte de
salut per als infants de la ciutat d’ El
Alto, a Bolívia.

Novena edició de les
colònies sahrauís

Recepció oficial als equips ascendits

Després de 18 anys, l’equip de futbol del CF Montornès ha aconseguit
l’ascens de categoria i l’any vinent jugarà a la Segona Territorial.

El CE Montornès Futbol Sala ha aconseguit l’ascens de categoria i
l’any vinent jugarà a la Divisió d’Honor.

Per novè any consecutiu, famílies
de Montornès acullen a casa seva
infants procedents dels camps de
refugiats del Front Polisari, al
Sàhara Occidental.

Les colònies tenen una durada de
dos mesos, entre juliol i agost, i s'a-
drecen a infants amb edats compre-
ses entre els 7 i els 12 anys. Durant
la seva estada conviuen amb les
respectives famílies acollidores i
reben l'atenció mèdica de què no
disposen al seu país.

A diferència d'altres anys, en
aquesta ocasió només dues famí-
lies van sol·licitar l'acolliment. La
disminució de sol·licituds ha estat
generalitzada entre els municipis
del Vallès Oriental.

A petició del col·lectiu JIPEP (Joves
per a la igualtat dels pobles) i de la
secció local de l'Associació Cata-
lana d'Amics del Poble Sahraui,
responsables de l'organització de
les colònies a Montornès, l'Ajunta-
ment enguany només s'ha fet
càrrec de les despeses de viatge
dels dos infants acollits, en comp-
tes del que era habitual cada estiu,
el pagament de les despeses a set
nens. 

Les colònies les organitza, a nivell
general, la delegació del Front
Polisari a Catalunya i l'Associació
Catalana d'Amics del Poble Sahrauí
(ACAPS).



El 24 de juliol, a can Masferrer, es
farà la presentació del CD Masferrer
dóna la nota, una iniciativa promo-
guda per l'Associació de Músics de
Masferrer i la regidoria de Joventut.

Masferrer dóna la nota mostra el
treball musical de vuit bandes,
Stevie y los Wonder, Mal Tiempo,
Watewa, Black Plata, Lithium, Sin
Remedio, NoBadis!!! i Kibbutz.

La majoria dels components dels
grups són joves músics de
Montornès i relacionats amb l'acti-
vitat de l'Associació de Músics de
Masferrer. Per a algunes bandes,
Masferrer dóna la nota ha estat la
primera experiència en un estudi de
gravació.

El CD recull 16 temes, dues
cançons per banda, i se’n distribui-
ran 1.000 còpies. Els estils musi-
cals són variats, des de punk-rock i

metal, passant per hardcore melò-
dic, fins al rock and roll i el funky-
pop-rock.

I Concurs Masferrer Sona

La banda del Vallès Oriental 9 Millas
ha estat la guanyadora de la prime-
ra edició del concurs Masferrer
Sona, organitzat per l'Associació de
Músics de Masferrer amb el suport

de la regidoria de Joventut de
l'Ajuntament.

A la final del concurs, celebrada el
26 de juny, a l'era de can Masferrer,
van arribar, a més de 9 Millas, els
grups Jack Estampida, de Barcelo-
na, i Naenia, de Mollet.

El guanyador es va emportar un
premi de 600 euros en metàl·lic, el
primer finalista, Jack Estampida,
150 euros, i el segon, Naenia, un val
de material musical de 150 euros,
gentilesa de l'establiment granollerí
Rock a prop.

Més de 600 persones van assistir a
la final que va comptar amb l'actua-
ció del grup convidat, Motosierra.

Un total de 28 maquetes es van pre-
sentar al concurs, obert a solistes i
grups sense cap relació contractual
amb una companyia discogràfica. 
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Masferrer sona... i dóna la nota 

Un any més el cinema a la fresca i
el bany nocturn a les piscines
municipals formen part de les pro-
postes lúdiques dels divendres al
vespre. 

Les sessions de cinema gratuïtes
es fan a la pista descoberta de la
Zona Esportiva Municipal, a partir
de les 22.15h. Quan acaba la
pel·lícula, els espectadors poden
refrescar-se a les piscines que són
obertes fins a les 2h de la matina-
da. 

Aquest any, a més, s’ha estrenat el
sistema de compra anticipada
d’entrades per al bany nocturn.

Les propostes cinematogràfiques
han estat estrenes als darrers
mesos. Dias de futbol, El último
samurai i Océanos de fuego han
format part de la programació del
cinema a la fresca. La pel·lícula Las
chicas del calendario tancarà
enguany les sessions nocturnes
de cinema a la fresca.

Cinema a la fresca i
bany nocturn a les

piscines 

Nova sala d’exposicions al Casal de Cultura

Nova sala d'exposicions al Casal de Cultura

Des d'aquest mes de juliol, el Casal
de Cultura disposa d'una nova sala
d'exposicions. 

Els treballs que s'han fet durant els
darrers mesos als tallers del Casal
han estat els primers a ocupar la
sala que acollirà a partir d'ara tota
mena d'iniciatives relacionades
amb la cultura. L'objectiu de la regi-
doria de Cultura és que les noves
dependències disposin d'una pro-

gramació regular d'exposicions que
es vagin renovant mensualment. 

L'habilitació de la sala és resultat
de les obres de reforma de l'interior
de l'edifici del Casal que s'han por-
tat a terme els darrers mesos. A
més de guanyar una sala d'exposi-
cions, a la primera planta de l'equi-
pament s'han ampliat les aules des-
tinades a tallers.
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Fets Vius

Premis Montornès de Memòria Històrica
L'Ajuntament de Montornès ha obert la convocatòria de la
segona edició dels Premis Montornès de recerca històrica.

Els Premis es van instaurar l'any 2002, tenen una periodi-
citat bianual i inclouen un premi al millor relat històric
sobre Montornès, dotat amb 600 euros i la concessió
d'una beca de recerca històrica dotada amb 6.000 euros.

El termini de presentació tant dels relats com dels projec-
tes per optar a la beca finalitza el proper 15 d'octubre.

El lliurament de premis es farà en el decurs de la Nit de
Sant Sadurní 2004, prevista inicialment per al 29 de
novembre. En el cas del treball de recerca, el guanyador de
la Beca disposarà d'un màxim de 24 mesos per lliurar el
treball de recerca enllestit.

El jurat estarà format per l'alcalde de Montornès Daniel
Cortés; per l'escriptor i parlamentari Ignasi Riera; per l'es-
criptora i crítica literària Montserrat Castillo; pel director
del Museu d'Història de Catalunya Jaume Sobrequés; per
l'escriptor i filòleg Sergi Santjoan, i per l'arxiver municipal,
Nicolau Guanyabens.

En els darrers dies l’Ajuntament ha rebut el treball acabat
del primer guanyador de la beca de recerca històrica. Sota
el títol Creu de fusta, Orland Mena, llicenciat en història i
veí de Granollers, ha presentat un estudi del plet que van
interposar notables de Montornès contra el capellà del
municipi, al s. XIX. Àbsis de l’església de Sant Sadurní

Catalogació dels
pergamins de
can Masferrer

Durant el passat mes de juny s'han
realitzat els treballs de catalogació
dels 48 pergamins del fons de can
Masferrer. 

Es tracta dels documents més
antics que formen el conjunt patri-
monial que l'Ajuntament va adquirir
fa un any. A més s'han descrit 92
documents en paper dels segles
XV, XVI, XVII i XVIII del mateix
fons. 

Els regests d'aquests documents es
troben en una base de dades que
inclou, a més, descriptors topogrà-
fics i onomàstics. El catàleg, que ja
és a disposició dels investigadors a
l'Arxiu Municipal, facilitarà conside-
rablement la recerca. Els treballs de
descripció han estat elaborats pel
medievalista Ramon Sarobe. 

L'Ajuntament ha sol·licitat una sub-
venció a la Subdirecció d'Arxius de
la Generalitat de Catalunya perquè
es faci càrrec del 40% del cost d'a-
questa actuació.

El proper mes de setembre s'ini-
ciarà el segon taller d'ocupació per
continuar amb els treballs de recu-
peració de can Coll, una de les
masies més antigues de Montornès.

El taller, dedicat a feines de paleta,
es dividirà en dues fases de sis
mesos de durada cadascuna. Hi
podran participar 8 persones ma-
jors de 25 anys, i amb més d'un any
en situació d'atur.

El departament de Treball de la
Generalitat, a través del Servei
d'Ocupació, ha confirmat el seu
suport a aquest projecte, tal com va
fer al primer taller que es va desen-
volupar durant l'any 2003.

L'objectiu dels tallers és formar alum-
nes en un ofici concret complemen-
tant l’aprenentatge amb altres matè-
ries per augmentar les seves possibi-
litats d'inserció en el món laboral.

II Taller d'Ocupació a can Coll
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Electors censats:10.500

Vots emesos: 3.774

Volts vàlids: 3.755

Vots nuls: 19

Participació: 35,94%

Vots %

PSC (PSC-PSOE) 1.890  50,33

PP 782  20,83

ICV-EUiA 365   9,72

CiU             360   9,59

ERC 240   6,39

Vot en blanc 28   0,75

Altres 90      2,39

Eleccions 
Europees 2004

Resultats a Montornès

Mocions plenàries
Moció d'adhesió a la campan-
ya “.CAT”

El Ple de l'Ajuntament de
Montornès va acordar, en la ses-
sió ordinària del 3 de juny de
2004, "...Primer. Que el Ple d'a-
questa Corporació s'adhereixi a la
campanya ".CAT" per tal de pro-
moure l'extensió de la llengua i
cultura catalana a través
d'Internet.

Segon. Iniciar una campanya per-
què des del propi ajuntament
s'informi als ciutadans de l'e-
xistència d'aquesta campanya
per tal d'aconseguir el major
nombre d'adhesions..."

El contingut literal d’aquesta moció és
en l’acta de la sessió del Ple Municipal
corresponent al 3 de juny de 2004. Per
a qualsevol consulta, les actes són a
disposició pública al tauler d’anuncis de
les oficines municipals.

Enquesta sobre la gestió municipal

L'Oficina d'Avaluació de Serveis i
Qualitat de la Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l'Ajuntament de
Montornès l'informe anual sobre la
imatge que tenen els ciutadans i el
balanç que fan del municipi i de la
gestió municipal.

L'informe ha estat elaborat per
l'empresa Gaudí, SL, a partir de 600
enquestes telefòniques realitzades
al municipi entre el 6 i l'11 de maig
d'aquest any. 

Els resultats de l'informe estan sot-
mesos a un marge d'error de + 4%.

Pel que fa a la visió de la ciutat, l'infor-
me indica que la gran majoria (84,8%)
se sent molt o bastant satisfet de viure
a Montornès, per menys del 15% que
assenyala que se'n sent poc o gens. 

El 40% creu que el municipi ha
millorat durant els darrers anys i
millorarà en el futur. Prop del 9% té
l'opinió contrària. 

La neteja, la immigració i l'aparca-
ment i el trànsit són els problemes
més assenyalats. També destaca el
transport i la manca d'oci.

Pel que fa a la gestió municipal,
segons l'informe de la Diputació, la
puntuació a la gestió de l'Ajun-
tament passa del 5,4 que tenia al
2003 a un 6,2. Els que la suspenen
baixen del 25% al 15% dels
enquestats.

Els projectes relacionats amb la
joventut són els més assenyalats
com a més necessaris per al futur
del municipi.



El proper semestre continuaran les
activitats de caire preventiu i infor-
matiu de la campanya de sensibilit-
zació contra la violència envers les
dones que es va engegar al mes
d'abril, coincidint amb l'acte de pre-

sentació pública del protocol d'ac-
tuacions en casos de violència
domèstica de Montornès.

El departament de Serveis Socials
té previst organitzar al mes de

novembre, amb motiu de la com-
memoració el dia 25 de novembre
del Dia internacional contra la
violència envers la dona, una set-
mana d'activitats diverses de sensi-
bilització en relació amb aquest pro-
blema social.

El Ple de l'Ajuntament va aprovar
per unanimitat, en la sessió de l'a-
bril de 2004, el contingut del proto-
col municipal d'actuacions en casos
de violència domèstica. Aquest pro-
tocol recull, a més de les actuacions
de caire urgent, una guia de serveis
i de recursos municipals per a les
víctimes. 

El protocol va ser elaborat, de
forma conjunta i durant sis mesos,
per professionals del Centre
d'Atenció Primària, del departament
de Serveis Socials i per agents de la
Policia Local. 

Futur equipament per al Casal dels Avis de Montornès Centre

L'Ajuntament posarà a disposició dels socis del Casal
dels Avis de Montornès Centre un nou local per a l'en-
titat a l'avinguda de la Llibertat, davant de l'edifici de
la casa consistorial. El local substituirà l'actual seu del
Casal, situada a l'avinguda de l'Onze de Setembre.

Aquest futur equipament municipal, que es destinarà
a la gent gran de Montornès Centre, és resultat d'una
permuta de sostre edificable per un bé immoble a
construir, realitzada entre l’Ajuntament i l'empresa
Metrovacesa S.A, promotora a l'àmbit de la Unitat
d'Actuació número 18.

A la sessió ordinària del 6 de maig de 2004, el Ple de
la Corporació va aprovar l'expedient de permuta que

dotarà al municipi d'un nou espai amb una superfície
de 516, 53 metres quadrats.

Tot i que el destí de l'equipament ja s'ha decidit,
l'Ajuntament encarregarà a l'àrea de Benestar Social
de la Diputació de Barcelona l'elaboració d'un estudi
tècnic que determini les necessitats d’aquest nou
Casal dels Avis.

Per la seva banda, la Junta gestora del Casal dels Avis
de Montornès Centre va convocar, el dia 9 de juny, un
referèndum per tal que els socis es pronunciessin
sobre la proposta municipal de construir un nou cen-
tre per a la gent gran a l'avinguda de la Llibertat. Dels
120 vots emesos, 110 van ser favorables a aquesta
proposta.

Actual seu del Casal dels Avis a l’avinguda de l’Onze de Setembre Futura ubicació del Casal a l’avinguda de la Llibertat

Montornès contra la violència envers les dones

Acte de presentació pública de la campanya contra la violència 


