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Nova Campanya de sensibilització envers els residus urbans
L'Ajuntament ha engegat la nova
companya anual d'informació i sensibilització per a la recollida selectiva dels residus urbans.

Montornès, cada dia més net i sostenible és el nom de la campanya
que inclou la difusió d'un desplegable informatiu i de fulls adhesius destinats específicament als contenidors
de matèria orgànica i de rebuig.
L'objectiu de la campanya és conscienciar la població de la importància de dipositar els residus domèstics al contenidor corresponent i
recordar l'entrada en vigor, el passat 19 de setembre, de l'ordenança
municipal sobre els residus a la via
pública.

Nous adhesius per als contenidors

L'ordenança, associada també a la
de tinença d'animals de companyia,
recull la normativa sobre la neteja i

El nom de Montornès als
cartells de l’AP-7

Projecte de transport als
polígons

Més informació, pàg. 9

Inventari del patrimoni
municipal
Més informació, pàg. 11

Més informació, pàg. 9

Dol pels atemptats de
Madrid
Més informació, pàg. 15

salubritat de la via pública i sobre el
dipòsit de residus urbans als
carrers i espais públics, a més de la
tipificació de les sancions per
incompliment de la norma.
La publicació també destaca com es
pot fer ús dels serveis gratuïts de la
deixalleria i de la recollida de trastos
vells. A més, el desplegable es complementa amb un capítol específic
dedicat als residus industrials i
comercials.
Durant l'any 2003, a Montornès es
van recollir més de 180 tones de
paper, 173 tones de vidre, gairebé
76 tones d'envasos i més de 651
tones de matèria orgànica. Això
representa quasi el 4 per cent del
total de deixalles que es van dipositar, de forma selectiva, als contenidors distribuïts pel Vallès Oriental.
Més informació, pàg. 6 i 7

Macro-concert de la
JOCVO al Pavelló
Més informació, pàg. 10

Resultats electorals a
Montornès
Més informació, pàg. 15

Fets Vius
Pressupost Municipal 2004
El Ple Municipal ha aprovat el pressupost d'aquest any 2004 per un
import de 15,9 milions d'euros.
El pressupost d'enguany presenta
un capítol d'inversions de 5,1
milions d’euros, dels quals 3,6
milions es dedicaran a noves infraestructures.
La inversió més elevada és de 3,4
milions d’euros i correspon a la
urbanització del barri de Can
Bosquerons. També es dedicaran
123.119 euros per a la urbanització
de la plaça de la UA 16, situada al
darrere de l’edifici de Telefònica.
En el capítol d’inversions de reposició d’infraestructura hi ha una partida de 412.300 euros per a la zona
verda del carrer Major i la plaça
Remences, i dues més de 300.000 i
400.000 euros dedicades als projecI
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tes de remodelació de l’entrada i les
instal·lacions de la zona esportiva.

modificacions necessàries a mesura
que els projectes es concretin.

Pel que fa a les inversions per reposició, el pressupost presenta una
partida de 40.000 euros per l’acondicionament de l’edifici de la discoteca Stoping que l’Ajuntament
pretén recuperar com a sala d’esbarjo per al jovent i per a activitats
culturals.

L’Ajuntament també té previst
invertir 60.000 euros en l’adquisició
d’equipaments i mobiliari per a les
places del municipi.

També s’han inclòs tres noves partides obertes, una per a nous centres culturals, una altra per a un
centre de gent gran i una partida
per a millores en el centre urbà. La
intenció, en aquests casos, ha estat
crear noves partides i dotar-les
mínimament, amb l’objectiu de
poder fer-hi les

Despeses de personal
4.608.279,67 euros
Despeses de béns corrents i serveis
4.204.756,36 euros

IX
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Ordenances fiscals
El Ple de l’Ajuntament va aprovar a
finals de l’any passat les ordenances fiscals per a l’any 2004. Les
taxes i tributs s'han incrementat
linealment un 2'5 per cent, d'acord
amb la previsió d'augment de
l'IPC, tot i que com a conseqüència
de la supressió de part de l’IAE,
l’Ajuntament ha deixat d’ingressar
257.974,91 euros.
I
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Despeses financeres
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Oficina única tributària
Des de l'1 de gener, el pagament de tots els
impostos i taxes municipals està centralitzat a
l'Oficina de recaptació tributària, situada al
número 32 de l'avinguda de l'Onze de
Setembre.

Editorial

L'Organisme Autònom Local de Gestió
Tributària de la Diputació va posar en marxa
l'oficina l'any 1999, mitjançant un conveni
signat amb l'Ajuntament de Montornès.
El Ple de l'Ajuntament va aprovar al mes de
novembre la delegació a la Diputació de
Barcelona de la inspecció i recaptació dels tributs locals que encara gestionava directament la Corporació. En aquest cas, es tracta
d’algunes taxes i de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l'ICIO.
Al ple ordinari del mes de gener, també es va
aprovar delegar a la Diputació de Barcelona la
potestat per reclamar a l'Estat la compensació
corresponent per la pèrdua d'ingressos de
l'impost d'activitats econòmiques (IAE) de
l'any 2003.
Els ajuntaments han deixat d'ingressar la part
de l'IAE que es recaptava als empresaris que
facturaven menys d'un milió d'euros. En el
cas de Montornès, la nova llei ha provocat un
ingrés de menys a les arques municipals de
257.974,91 euros.
L'Ajuntament ha gestionat els comptes municipals per recuperar com a mínim part d'aquesta pèrdua sense comptar amb la compensació de l'Estat per si aquesta no arriba.
És per això que el menor ingrés s'ha compensat a nivell municipal amb l'increment de l'IAE
per les grans indústries ubicades al municipi.

Oficina de Gestió Tributària a l’avinguda de l’Onze de
setembre, 32
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Transformant el municipi
El passat dia 19 de febrer el Ple de l'Ajuntament va aprovar
el pressupost general per a l'any 2004, que reflecteix el
sanejament de les finances del nostre municipi que permetrà continuar transformant el nostre municipi amb una
bona injecció d'inversions en infraestructures.
Després de l'aprovació per unanimitat de les ordenances fiscals amb un increment per sota de l'IPC, la intenció de l'actual equip de govern ha estat intentar consensuar el pressupost amb la resta de forces polítiques, però malauradament
el grup IC-EUiA hi ha votat finalment en contra.
Tot i l'entrada en vigor de la llei d'estabilitat pressupostària,
que limita seriosament la capacitat d'inversions municipals,
i la modificació de l'IAE, que ha suposat una pèrdua de
257.974,91euros, l'actual equip de govern ha decidit no
compensar aquesta pèrdua apujant els impostos.
Hi ha més recursos per a les prioritats d'aquesta legislatura
com són: urbanisme, ensenyament, joventut, cultura, gent
gran, festes i esports, i en línia general es mantenen la resta
de partides.
Amb l’aprovació d’aquest pressupost, que puja uns 16
milions d´euros, els grups que hi han votat a favor aposten
per fer més places, per l'adquisició d'equipaments d'esbarjo, per la urbanització de més zones verdes, per la remodelació de les pistes exteriors i la construcció d'un edifici de
vestidors i serveis de la zona esportiva, per la urbanització
de Can Bosquerons, etc.
El pressupost aprovat inicialment preveu partides obertes
prou importants com les de millora del centre urbà o la
construcció d'un nou casal d'avis, que, una vegada estiguin
dotades amb subvencions de la Xarxa de la Diputació de
Barcelona municipis de qualitat, suposaran una forta aposta
per dotar el nostre municipi de totes les infraestructures per
convertir Montornès en un municipi de primera del segle
XXI.
Daniel Cortés Martín
Alcalde

Grups polítics municipals
Estabilitat municipal
Després de les eleccions municipals de maig de 2003, el PSC va començar a governar en
minoria, ja que el soci de govern de la passada legislatura, IC, es va presentar conjuntament
amb EUiA, formació política amb la qual tant el PSC com IC havien mantingut grans diferències.
El nou equip de govern ha consensuat temes d'interès general amb la resta de forces polítiques: des de l'expedient d'organització municipal, passant per l'aprovació de les ordenances
fiscals per a l'any 2004, fins a temes de modificacions urbanístiques; però aquesta unanimitat s'ha anat diluint, i ara IC-EUiA o bé s'absté o bé vota en contra de temes importants com
la remodelació de la zona esportiva o els pressupostos per a l'any 2004.
Ara s'ha d'apostar per un acord polític i programàtic que permeti al nostre municipi tirar endavant els projectes de futur que convertiran el nostre poble en un referent a nivell comarcal per
la seva transformació econòmica, cultural, social i urbanística.
Aviat iniciarem converses formals per aconseguir l'estabilitat necessària per fer que projectes
com les noves places de la Joventut o de la UA16, la nova zona verda del carrer Major, la urbanització del Torrent de Vinyes Velles, el nou dipòsit d'aigua de les Tres Creus, l'escola bressol del carrer Vallès, la nova escola Mogent a la Bòbila, els habitatges de protecció social a
Manso Calders o el nou casal d'avis siguin tota una realitat durant aquesta legislatura.
Ens agradaria que els grups municipals que no entrin a governar, continuïn consensuant i
votant a favor polítiques i propostes d'interès municipal, perquè al final de la legislatura les
millores que s'hagin aconseguit seran les de tots els ciutadans i ciutadanes de Montornès.

Pressupost 2004
Després de nou mesos de govern en minoria del PSC, l'aprovació del nou pressupost 2004
era el moment idoni per negociar la composició d'un nou equip format per una majoria de les
esquerres plurals. Això és el que manaven els resultats de les eleccions. Hem de tenir en
compte que el pressupost és l’eina principal de què disposa el govern per definir els seus
objectius principals de cap a on ha d'anar Montornès a curt, però també a mig i llarg termini;
en definitiva, el model de poble que es vol.
El debat per concretar el pressupost ha de ser polític i no de números, per definir línies d'actuació en cadascuna de les àrees: quina política social farem davant dels nous reptes, com
cuidarem el nostre entorn urbà i natural, com volem que participin els veïns i entitats en la
vida del poble. Amb aquesta perspectiva ens vam oferir a treballar des d’ICV-EUiA, fa mesos,
proposant, a més, que l'elaboració del pressupost s'obrís al màxim a la participació dels veïns
i entitats del poble. D'aquesta manera hauríem votat a favor.
L'acord no ha estat possible. Al PSC l’hi interessava només l'aritmètica dels vots necessàris
per aprovar el pressupost. Els valia qualsevol. Al final el pressupost ha estat aprovat amb els
vots de PSC+CiU+PP.
Del pressupost destaquem per exemple: retalls en política social ja que rebaixa les beques
d'ensenyament, congela totes les subvencions, suprimeix convenis de lluita contra l'atur, no
assoleix el 0'7 en cooperació, etc.
Entenem que aquest no és el camí. Els veïns de Montornès mereixen que es doni reposta a
les seves necessitats i demandes, i per això van apostar per una majoria de les esquerres plurals.
A Catalunya s'ha obert una nova etapa d'esperança amb el nou govern d'esquerres i catalanista a la Generalitat, i el millor, pensem, és que hi hagi una correspondència als ajuntaments.
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Espai reservat per al grup municipal de Convergència i Unió

La fi dels monopolis
Al passat debat sobre pressupostos, al Ple de l'Ajuntament ha quedat palès que ja no hi ha
monopolis, que el vell debat de les esquerres progressistes i les dretes oligàrquiques ha acabat. De fet, des del PPC vam atacar radicalment la falta de contingut social del pressupost per
aquest any, amb partides socials o culturals congelades o reduïdes, com les beques escolars. Això contrasta amb la pujada de la retribució per alts càrrecs, o de les despeses ordinàries per falta de control als proveïdors.
Per què es puja la partida de retribució a alts càrrecs? Doncs perquè està previst fer un pacte
i pagar un sou a un regidor actualment a l'oposició. De quin partit? Bé, podem afirmar que no
del PPC, podem intuir que no de ICV-EUIA. Queden pocs...
I què faria CIU entrant al govern de Montornès? Bé, aquest serà un altre debat. Ja el tindrem.
I si es donés aquesta hipòtesi, vinguin al Ple, perquè serà interessant. Però si vostè, lector d'aquest escrit, és dels que pensen que els diners dels ciutadans, el millor lloc per estar és la pròpia butxaca del ciutadà, i que els diners que recapten les administracions públiques tenen un
únic objectiu que és afavorir la igualtat social i les infraestructures comunes mitjançant la
redistribució de la riquesa, pensin que ja no han de votar l'esquerra.
S'ha acabat el monopoli i, com s'ironitzava al Ple de l'Ajuntament, als del PPC ens han deixat
a l'esquerra de l'espectre polític, com a mínim a Montornès.
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Fets Vius
Informació sobre la recollida selectiva dels residus
En el cas de Montornès, les informadores van visitar, durant una setmana,
prop de 500 comerços per informarlos sobre la nova llei de residus de
Catalunya i sobre l'ordenança municipal de residus a la via pública.
L'objectiu de la visita era sensibilitzar
els botiguers sobre la responsabilitat
que tenen sobre els residus que generen i l’obligació de fer servir gestors
autoritzats per a les deixalles especials.
Contenidors al carrer Estrella

El Consorci per a la gestió de residus
del Vallès Oriental, en col·laboració
amb l'Ajuntament, va desenvolupar,
durant la segona quinzena del mes de
gener, una campanya de sensibilització sobre la recollida selectiva dels
residus, adreçada als comerciants de
Montornès.

Contenidors a la plaça de l’Anxeneta

Des del passat mes de desembre i fins
al 31 de març, un grup de vuit informadores recorren diferents municipis
de la comarca amb l'objectiu d'impulsar i millorar les recollides selectives
actuals de matèria orgànica, vidre,
paper, cartró i envasos. A més de
fomentar l'ús de les deixalleries.

Aquestes qüestions més concretes
per al sector comercial també s'han
inclòs a la campanya municipal d'informació i sensibilització Montornès,
cada dia més net i sostenible.
La nova ordenança sobre residus a la
via pública preveu, entre d'altres
coses, la sanció per l'abocament irregular d'objectes voluminosos al
carrer, l'abandonament de vehicles i
aquelles accions que embruten els
espais públics, com ara deixar fora
dels contenidors les deixalles, llençar
runes en llocs no autoritzats o permetre que gossos, gats i altres animals
defequin en parcs o jardins d'ús d'infants o qualsevol indret destinat al
trànsit de vehicles.

Gestió de residus: cost ambiental / cost econòmic
Actualment la gestió dels residus municipals comporta dos problemes fonamentals que són, d'una banda,
posar els mitjans i donar solució als abocaments i abandonaments il·legals i els problemes de salubritat que
comporten, i de l’altra, la pujada constant dels preus dels abocadors.
El preu ve determinat pels mitjans que s'han de posar al carrer i per la quantitat de brossa que hi ha als contenidors de rebuig, on va tot barrejat i no pot ser reciclat. La taxa que els abocadors cobren per les aportacions és cada vegada més alta per la falta d'espai. Per tant, com menys coses llencem als contenidors de
rebuig, utilitzant bé els altres, més abaratirem els costos.
S'ha de tenir en compte que quan comprem la majoria de productes, ja estem pagant indirectament el reciclat del seu embolcall o envàs. Si llencem incorrectament aquests residus al contenidor de rebuig, estem
pagant dues vegades per la seva gestió i, a més, no es reciclarà.
No obstant això, hem de pensar que no només s'ha de fer separació dels residus pel preu sinó també per la
sostenibilitat, estalviant matèries primeres, energia i producció de nous residus.
Des d’aquest mateix any, els comerciants del municipi han de gestionar-se ells mateixos els seus residus o
acollir-se a les condicions de l'Ajuntament. Aquestes condicions fixen que els comerços han de realitzar separació selectiva i, si en produeixen molta, portar-la a la deixalleria sense omplir els contenidors o fer ocupació
de la vorera. D’aquesta manera els particulars podran fer ús dels contenidors sense problemes.
Aviat es distribuirà un fulletó amb un resum de les normes de gestió de residus i de la correcta utilització dels
contenidors. Esperem que entre tots, en poc temps, puguem tenir un Montornès net i sostenible.
José Manuel Pérez
Tècnic municipal de Medi Ambient
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Actualització del registre municipal d'animals de companyia

Parc infantil a la plaça de les Feixes

El departament de Salut de Pública
de l'Ajuntament ha engegat una
campanya d’actualització de les
dades del registre municipal d'animals de companyia que finalitzarà al
mes d'abril.

sos potencialment perillosos. En
aquests casos, la inscripció va
acompanyada de la tramitació d’una
llicència administrativa per a la
tinença i conducció d’aquest tipus
d’animals.

Per facilitar la gestió de dades, el
departament de Medi Ambient de la
Generalitat ha posat a disposició
dels municipis una aplicació
informàtica a través de la xarxa
d’Internet.

Finalitzada la primera fase, s’iniciarà
la segona amb la publicació d’un
ban, adreçat a tota la ciutadania, per
recordar l’obligació de censar els
animals de companyia al registre
municipal.

La campanya s'ha dividit en dues
fases. En la primera, s’ha enviat una
carta als propietaris que ja tenien
censats els seus animals amb l’objectiu de completar dades i fer les
baixes pertinents.

En el moment de la inscripció, s’ha
d’aportar l’original i la fotocòpia del
DNI del propietari, de la cartilla
sanitària de l'animal i la documentació del microxip. El departament de
Salut Pública lliura als propietaris
una còpia de la inscripció, la nova
xapa d'identificació censal i una

Al mes de març es farà extensible la
campanya a la inscripció dels gos-

pala per recollir les defecacions dels
animals a la via pública.
L’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia determina que els posseïdors de gossos han d’inscriure els
animals al registre, dins el termini
màxim de 30 dies a partir de la data
de naixement, d’adquisició de l’animal o del canvi de residència. La
normativa també inclou l’obligació
dels propietaris dels animals a
comunicar a l’Ajuntament qualsevol
modificació de les dades que figurin
al cens.
L’ordenança, que afecta els animals
de companyia, també recull un capítol que en regula la presència a la
via pública i en establiments
públics.

Campanya de difusió sobre la tinença d’animals
L’Ajuntament ha editat quatre díptics informatius dedicats al registre censal del animals, a la seva protecció, a la
presència a la via pública i en establiments públics, i als animals considerats potencialment perillosos.
Properament s’editarà el text íntegre de l’ordenança corresponent a la nova normativa.
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Fets Vius
Millores al Camí antic de Martorelles
El Consorci del Parc de la Serralada
Litoral ha realitzat durant les darreres setmanes una actuació de neteja i canalització d'aigües en l'antic
camí de Martorelles.
L'actuació ha estat sol·licitada per
l'Ajuntament de Montornès i tenia
l'objectiu de millorar la situació del
camí, força deteriorat a causa de les
pluges.
El camí antic de Martorelles és un
dels camins de muntanya més
importants del municipi. Antigament era la principal via de comunicació
entre
Vallromanes,
Montornès i Martorelles. En l'actualitat és imprescindible com a via de
comunicació en cas d'emergències
a la muntanya i dóna accés a la
serralada litoral.

Camí antic de Martorelles

Durant els darrers anys ha estat
l'Ajuntament qui ha fet diverses
actuacions per garantir la l'accessi-

Manteniment de jardins i zones verdes

bilitat d'aquesta via tot netejant la
brossa acumulada i derivant les
aigües per sota del camí.

Urbanització Can
Bosquerons de Dalt
La Junta de Govern local, reunida el
4 de març, va aprovar de forma
definitiva el projecte d'urbanització
del barri de Can Bosquerons de
Dalt.
El projecte, de gairebé 3.500.000
euros, 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 20 i un 30 per cent del
pressupost total, s'invertirà en la
construcció de murs de contenció.

Zona enjardinada a Ca l’Ametller

El Centre d'Educació Especial
Montserrat Montero, integrat en la
Fundació Privada del Vallès Oriental
per a disminuïts psíquics, és l'adjudicatari per als propers quatre anys
del servei de manteniment de les
zones verdes i jardins municipals de
Montornès Nord i del barri de Ca
l'Ametller.
L'adjudicació va ser aprovada a
finals de gener per la Junta de
Govern Local per un import anual
aproximat de 90.000 euros.

Abans de la nova adjudicació, el
CEE Montserrat Montero ja desenvolupava les feines de manteniment
d'una part de zones verdes de
Montornès Nord. La nova concessió
del servei ha ampliat les feines de
manteniment als jardins i places de
Montornès Nord i del barri de Ca
l'Ametller.
Un 50 per cent dels alumnes treballadors destinats al servei són veïns
de Montornès.

Després de l'aprovació definitiva del
projecte d'urbanització, l'Àrea del
Territori prepara el plec de condicions per a la licitació de les obres.

Carrer d’Adrià (Can Bosquerons)
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El topònim Montornès del Vallès al pannell de l’AP-7
Va ser al mes de desembre quan
Montornès va demanar a la concessionària ACESA la inclusió del seu
topònim al panell informatiu de la
sortida número 13 de l'autopista.
També en aquella trobada, els
municipis de Montornès i de
Montmeló van plantejar als responsables de l’AP-7 la possibilitat d’habilitar un nou accés a l’autopista
que connecti directament amb els
polígons industrials el Congost,
Lucta - Butà i el Raiguer, situats a
tocar d’aquesta via.
Pas de l’AP-7 per la zona industrial El Raiguer

El topònim Montornès del Vallès ja
apareix al panell informatiu de la
sortida número 13 de l'autopista
AP-7, juntament amb el topònim de
Granollers.

Aquest fet ha coincidit amb la remodelació dels panells informatius que
ha realitzat ACESA per adaptar-los a
la nova nomenclatura que afecta a
les autopistes.

Transport públic per a les zones industrials
Els alcaldes i regidors de Promoció
Econòmica dels ajuntaments de
Montornès, Montmeló i Parets del
Vallès han presentat aquest mes de
març al diputat de l’Àrea d’Infraestructures de la Diputació, Jordi
Labòria, una proposta de transport
públic intermunicipal que uneixi les
zones industrials i les urbanes dels
tres pobles.
Els municipis demanaran l'ajut de
l'ens provincial per a la realització
d'un estudi de viabilitat i per a la
redacció del projecte d'implantació
de la nova línia.

El nou accés, proposat pels municipis, evitaria el trànsit de camions i
de vehicles de transport pels nuclis
urbans de les dues poblacions.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament
de Montmeló han elaborat un projecte de viabilitat de la iniciativa.

Rotonda a l’av Mogent

Amb aquesta iniciativa conjunta,
que també compta amb el suport
dels ajuntaments de Vilanova del
Vallès i Vallromanes, els municipis
pretenen facilitar la mobilitat dels
treballadors de les zones industrials
i nuclis urbans, apropant-los fins a
les parades i estacions d'altres
transports públics.
La proposta té al seu favor la proximitat i la bona comunicació entre
els polígons industrials dels tres
municipis i el nombre potencial d'usuaris. Es calcula que entre els tres
pobles sumen més de 15.000 llocs
de treball i més de 40.000 habitants.

Confluència de l’avinguda Mogent amb el
carrer de la Llibertat

Durant els propers dies s'iniciarà la
construcció d'una rotonda a la intersecció entre l'avinguda Mogent i el
carrer de La Llibertat.
La rotonda forma par de les obres
d'urbanització que es porten a
terme al Polígon Concentració
Industrial Vallesana des del mes
d'octubre.
L’empresa Vias y Construcciones és
l'encarregada de realitzar els treballs.
En aquests moments ja s'ha completat una part del projecte pel que
fa al Gran Vial i al Vial Mogent.

Camí de Can Pla (Zona industrial El Congost)
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També hi ha prevista la ubicació
d'una altra rotonda a la zona de la
deixalleria.

Fets Vius
Entitats locals al
Fòrum 2004

Premis de narrativa, poesia i punts de llibre
El 23 d'abril es lliuraran els guardons de la primera edició dels
Premis de narrativa, poesia i punts
de llibre de Montornès.
Els organitzadors d'aquesta primera convocatòria són la Biblioteca, el
Casal de Cultura i el Centre
d'Iniciatives Juvenils i Culturals.

La Coral de La Lira de Montornès,
va participar el 8 de febrer en una
gran trobada Coral, prèvia a l'inici
del Fòrum Universal de les
Cultures.
La trobada, que es presentava amb
el títol Cants per la Pau va aplegar
150 corals d'arreu de Catalunya, al
Pavelló Olímpic de Badalona.
L'esdeveniment pretenia difondre
els missatges principals del Fòrum
Universal de Barcelona, per mitjà
del cant coral, una de les expressions més emblemàtiques a
Catalunya dels valors universals del
Fòrum.

La proposta va sorgir des del centre
de lectura i representa, en certa
manera, l'evolució dels premis de
poesia que feia la Biblioteca amb
motiu del Nadal.
Els premis s'han dividit en diverses
categories per acollir participants

de totes les edats. Els guanyadors
rebran vals de compra amb imports
que van dels 60 als 200 euros, per
adquirir material bibliogràfic.
Els jurats de la primera edició dels
Premis estarà format per representants de la creació literària i artística del municipi i de la comarca, i
representants de les entitats culturals de Montornès.
De forma paral·lela, durant les
darreres setmanes s'han desenvolupat diversos tallers al Casal de
Cultura, al CIJC i a la Biblioteca.

Concert de la JOCVO a Montornès

Els Cants de Pau van comptar amb
la col·laboració de la Federació de
Cors de Clavé, a la qual pertany la
Coral La Lira de Montornès, així
com també d'altres federacions
corals catalanes.
A la trobada també es va poder
escoltar la cançó insígnia del
Fòrum. Es tracta d'una peça de Pep
Sala, exmembre de Sau, que ell
mateix va dirigir acompanyat per
gairebé 4.000 veus i 50 músics de
diversos estils.
La Societat Coral La Lira de
Montornès també va ser convidada
a participar l'any 92, en una gran
trobada coral amb motiu dels Jocs
Olímpics, i l'any 1999 amb motiu de
l'Any Clavé.
A més a més de la Coral La Lira,
l'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Montornès prepara la seva participació a la Fira de la
Solidaritat del Fòrum Universal de
les Cultures. La Fira és un espai de
trobada per a entitats, associacions
i empreses perquè mostrin les
seves accions i bones pràctiques,
durant els 141 dies que duri el
Fòrum.

Alumnes de les escoles de música del Vallès a l’escenari del Pavelló Municipal d’Esports

Prop de 1.200 persones van assistir
el diumenge, 14 de març, al concert
de la Jove Orquestra i Cor del Vallès
Oriental, integrada per dos-cents
alumnes de catorze escoles de
Música del Vallès Oriental.
Entre aquestes escoles, hi havia la
de Montornès, amb una delegació
formada per 12 estudiants de cor i
un de clarinet.
Abans de l'inici del concert, els
assistents i els joves músics van fer
un minut de silenci en solidaritat
amb les víctimes dels atemptats de
l'11 de març a Madrid, i la sessió es
va obrir amb la interpretació del
Cant dels ocells, a càrrec de Maria
Eckart, professora de l'Escola de
Música de Montornès.

Per primera vegada, Montornès va
acollir un dels projectes de la Jove
Orquestra i Cor del Vallès Oriental
que va néixer l'any 1998.
Per al concert de diumenge, els
alumnes, amb edats compreses
entre 9 i 20 anys, es van dividir en
un grup de cor i un altre de vent i de
percussió, una orquestra de corda i
una altra de cambra.
Sota el títol Músiques de cinema, la
JOCVO va interpretar una dotzena
de bandes sonores força conegudes.
A l'acte van assistir el president del
Consell Comarcal del Vallès Oriental,
Jordi Terrades, els alcaldes de
Montornès i Granollers, Daniel
Cortés i Josep Mayoral i la consellera d'Interior, Montserrat Tura.
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Inventari del patrimoni

Sender de la Via
Augusta
Montornès participarà en el
Projecte de Sender de la Via
Augusta de Catalunya que promou
el Departament de Medi Ambient de
la Generalitat.
Concretament, el traçat proposat
pels responsables del projecte
entra per la finca de Masferrer, continua pel polígon industrial
Concentració Industrial Vallesana,
passa pel Gran Vial i connecta amb
Montmeló.

que inclourà, entre altres coses, l'edició d'un nou llibre sobre Montornès
i, en el futur, la creació d’un museuarxiu per al municipi.

La iniciativa s'emmarca dins del
programa europeu "Les vies romanes al Mediterrani" que compta ja
amb la participació de 13 regions i
pretén recuperar el traçat de la Via
Augusta com a sender practicable a
peu o en bicicleta.

La realització d'aquest inventari té
un cost aproximat de 6.000 euros.
La Diputació, per mitjà del programa Xarxa Municipis de Qualitat,
finançarà el 50% del projecte.

En el cas de Catalunya, el projecte
servirà per donar a conèixer el
patrimoni cultural i natural de 138
municipis i els connectarà amb el
sender ja practicable de València.

Església de Sant Sadurní

L'Ajuntament, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona, portarà a terme durant aquest any l'elaboració d'un inventari complet del
patrimoni cultural del municipi.
L'elaboració de l'inventari és el pas
inicial per desenvolupar el projecte
conjunt de recuperació històrica,
cultural i patrimonial de Montornès,

L’inventari del patrimoni cultural local
Fer l'inventari és el primer pas. Inventariar és elaborar la llista dels béns mobles i immobles amb valor cultural
i natural existents en un municipi. Aquesta llista ha de constituir el document previ a la redacció posterior i definitiva del catàleg municipal, l'eina bàsica per a establir mesures de protecció. Es tracta, doncs, per començar,
de repassar de dalt a baix el patrimoni del poble per saber amb què comptem, què tenim, com i on ho tenim.
Es tracta d'una relació d'objectes, monuments, edificis, obres d'art, espais, jardins i elements de tota mena que
tinguin un cert valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, etnològic, documental, científic, etc.
Béns, en definitiva, que mereixin una protecció especial per tal que puguin ésser gaudits pels ciutadans i que
puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures, tal com proclama la Llei del
Patrimoni Cultural Català.
Un cop feta la llista, estarem davant d'un ventall ampli i variat de béns: des del castell de Sant Miquel al darrer
pergamí de Can Masferrer passant per la Creu de Terme, des del parc dels Castanyers al molí de Can Vilaró
passant per totes les troballes arqueològiques del terme. Atenent al valor de cadascun dels béns i atenent a la
classificació que la llei considera, en sortiran tres grans grups: els béns d'interès nacional (BCIN), els béns d'interès local (BCIL) i els restants béns catalogats.
El municipis tenen la responsabilitat de protegir els béns immobles, els béns ambientals urbans i rurals, les
zones arqueològiques, etc.; però només poden exercir aquesta competència si aproven el catàleg municipal de
béns, l'instrument que permet que el planejament urbanístic i l'obra privada siguin respectuosos amb els actius
culturals del territori. Administració, entitats locals i propietat privada tenen obligacions, és clar; però també
tenen el dret a ajuts i mesures de foment per tal de restaurar, conservar i difondre allò que tots els ciutadans
considerem valuós. Fer l'inventari és el primer pas perquè un dia Montornès pugui inscriure els seus béns a
l'inventari del patrimoni cultural català.
Nicolau Guanyabens
Arxiver de l’Ajuntament de Montornès
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Fets Vius
Festa de l’esport 2004
nesines vinculades al món de l'esport local i que té com a objectiu el
reconeixement públic a les persones o les empreses que col·laboren
en aquest àmbit i als esportistes
que han destacat durant la temporada passada.

D’esquerra a dreta, Mireia Izaguirre, Erika Muñoz, Elías Arjona i Jorge Juan Martínez,
guanyadors de l’última edició de la festa de l’esport

La quarta edició de la Festa de
l'Esport se celebrarà enguany el 24
d'abril, a les 21.30h, en un restaurant del municipi.

Nous camps de
futbol i pista
d'atletisme

La Festa de l'Esport, organitzada pel
Servei Municipal d'Esports, és una
festa anual que aplega esportistes,
entitats, clubs i empreses montor-

Aquesta quarta edició, les entitats
escolliran els millors esportistes
masculins i femenins a les categories infantil i sènior, millor integrant
d’equip (infantil i sènior), millor
empresa patrocinadora i es guardonaran els esportistes guanyadors de
campionats territorials l’any 2003.
En el decurs de la festa, es lliuraran
també diplomes a tots els esportistes candidats als premis i als patrocinadors que donen suport econòmic a les entitats del municipi.

Montornès viu la Mitja Marató

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat,
en la sessió del 4 de març, el plec
de clàusules administratives per a
la licitació dels treballs de construcció dels nous camps de futbol i
la pista d'atletisme de la zona
esportiva municipal.
El projecte, amb un pressupost de
1.249.042,56 euros, va ser aprovat
al mes de setembre de 2003.
Les obres inclouen la construcció
de tres camps de futbol de gespa
artificial que substituiran els dos
camps actuals de terra i una nova
pista d'atletisme. Aquesta pista,
perimetral als camps de futbol i
amb sis carrers, tindrà un paviment
sintètic.

Obres als camps de futbol

Pas de la Mitja per l’avinguda de l’Onze de Setembre

Malgrat les baixes temperatures
registrades el darrer diumenge del
mes de febrer, els 1950 atletes inscrits en la mitja marató van rebre
l'escalfor dels veïns que es van
concentrar als carrers del municipi
que formaven part del recorregut.
Un recorregut que, a diferència
d'altres edicions, deixava de banda
les zones industrials, i incorporava,
per primera vegada, els termes de
Vilanova i La Roca del Vallès.
Més de 300 persones van col·laborar en l'organització de l'esdeveni-

ment. Membres d'entitats esportives de Montornès, Montmeló,
Vilanova i La Roca, policies locals,
Mossos d'Esquadra, Protecció Civil
i voluntaris a títol personal van ajudar el Club Esportiu Montornès
que la prova es desenvolupés amb
tota normalitat.
El guanyador de la prova va ser
Moustafà El Younes, amb un temps
de 1:05:20. El millor atleta local,
desè a la general, va ser Antonio
Gómez, que va completar el recorregut en 1:12:29.
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Concurs de música
pop i rock
L'Associació de Músics de Masferrer, amb el suport de la regidoria
de Joventut, ha convocat la primera
edició del concurs de música pop i
rock, Masferrer Sona.
Els solistes o els grups interessats
a participar-hi han de lliurar al Punt
Jove o al Centre d'Iniciatives
Juvenils i Culturals, abans del 23
d'abril, una maqueta amb un mínim
de 2 temes. Resten exclosos les
bandes o solistes que tinguin un
contracte discogràfic.
L'Associació de Músics de Masferrer seleccionarà sis grups semifinalistes que actuaran en dos concerts els dies 15 i 29 de maig.
D'aquests concerts sortiran els dos
finalistes que actuaran, acompanyats per un artista convidat, en un
únic concert el 26 de juny.

Ampliació de serveis a Promoció Econòmica
El Servei Municipal de Promoció
Econòmica intensificarà d'aquí a
unes setmanes els serveis destinats
a l'ocupació i la recerca de feina i,
també, els relacionats amb
els emprenedors i les
empreses.

lums i cartes de presentació. A més
a més, es desenvoluparà un projecte de suport gràfic per a la recerca
d'ocupació. També se seguirà afavorint, com en els darrers anys, el
Pacte Territorial de Promoció Econòmica i
Ocupació del Vallès
Oriental.

Les seves noves
dependències, amb
una superfície de
100 metres quadrats, permetrà al
departament millorar serveis com
ara el Club de feina o les accions formatives adreçades als aturats i els
seminaris específics d'empresa.

Durant l'any 2003,
el Servei d'Ocupació
de Promoció Econòmica va realitzar 107
insercions, va gestionar
198 ofertes i va realitzar 304 entrevistes a persones que buscaven
feina.

El nou espai, ubicat a l'edifici de
l'Ajuntament, acollia, abans de les

També s'introduiran eines de treball
per promoure les iniciatives empre-

La formació guanyadora de la primera edició del concurs Masferrer
Sona s'emportarà un premi en
metàl·lic de 600 euros.
A banda del concurs, les bandes i
els solistes que assagen a Can
Masferrer preparen aquest dies la
gravació d'un CD amb la col·laboració de l'Associació de Músics de
Masferrer i l'Ajuntament.
Tauló d’anuncis de la Borsa de Treball a l’Ajuntament

obres de reforma de la casa consistorial, el departament de Serveis
Socials.

Buc d’assaig a Masferrer
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El programa de treball del Servei
Municipal de Promoció Econòmica
incorpora novament, gràcies al nou
espai habilitat, la consulta d'ofertes
a través de la premsa o d'internet i
la gestió i contacte immediat amb
les empreses que demanden treballadors. Per això, posarà a disposició dels usuaris del Club de feina
tres ordinadors connectats a la
xarxa i que facilitaran, per exemple,
la redacció i impressió de currícu-

nedores i intensificar el servei d'informació per a les empreses dels
cinc polígons industrials de
Montornès que aglutinen més de
200 empreses.
El departament de Promoció Econòmica continuarà treballant recursos com ara la formació i els seminaris específics empresarials, la
recerca d'ajuts i subvencions a
nous negocis i s'ampliaran les sessions d'assessorament a l'autocupació per atendre les nombroses
consultes que, des de l'any passat,
s'han incrementat.

Fets Vius
Sisena edició del taller de memòria
moment, s'han realitzat tres tallers
de primer nivell i dos de segon, els
quals han estat seguits per més de
80 persones.
L'objectiu dels tallers de memòria,
tant al seu primer nivell com al
segon, és facilitar un seguit de tècniques i exercicis per mantenir i
millorar la memòria. Els participants
treballen en equip sobre l'actitud
mental que s'ha d'adoptar per aconseguir-ho.

departament de Serveis Socials en
col·laboració amb la Diputació.

Davant la gran demanda, el departament de Serveis Socials no descarta fer en el futur un taller de tercer
nivell que inclogui nous exercicis
relacionats amb els sentits.

Enguany, hi participen 28 persones
en una edició dedicada al primer
nivell de dificultat del taller. Fins al

El mes de maig se celebrarà als dos
Casals l'acte de cloenda d'aquesta
edició.

Participants al taller de memòria

Per quart any consecutiu, s’imparteixen les sessions del taller de
memòria als casals dels avis. La iniciativa, que s’adreça a la gent gran
del municipi, està organitzada pel

Eleccions als casals dels avis

Orientació per als pares

Durant el mes de març, s'ha desenvolupat el procés
electoral per renovar les juntes dels dos casals dels
avis de Montornès.
Fins aquest moment, ambdues entitats han estat dirigides per juntes gestores constituïdes entre els mesos de
maig i juny de l'any 2002. En aquella ocasió, les eleccions, tant al Casal de Montornès Nord com al Casal de
Montornès Centre, es van haver d’anul·lar, en no haverhi prou candidats.
Al Casal dels Avis de Montornès Nord, la convocatòria
electoral es va fer el 18 de març amb la presentació de
set candidats que formaran la futura junta directiva. El
Casal dels Avis de Montornès Centre haurà de constituir, amb tota probabilitat, una nova junta gestora provisional per manca de candidats.

Grup de mares al CEIP Mogent

Durant les darreres setmanes una vintena de pares d'alumnes de 3 a 6 anys de CEIP Mogent ha participat en
una iniciativa d'intercanvi, organitzada per l'AMPA del
centre i les regidories de Benestar Social i Ensenyament.
La iniciativa, que ha comptat amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, ha tingut com a objectiu crear
un espai de suport i atenció als pares interessats a
desenvolupar i millorar de forma adequada la relació
amb els fills.
Han estat vuit sessions gratuïtes, dinamitzades per un
professional de la Diputació, en què els pares han posat
en comú totes les qüestions que els preocupaven en
referència als fills.
Casal dels Avis de Montornès Nord

L'experiència d'intercanvi es va iniciar l'any passat amb
pares d'alumnes de 3 a 7 anys del CEIP Can Parera.
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Concentracions ciutadanes contra el terrorisme
Els veïns de Montornès es van afegir, divendres 12 de març, a les
mostres de rebuig al terrorisme i de
solidaritat envers les víctimes dels
atemptats de Madrid que es van
expressar arreu de Catalunya. El
mateix dia dels atemptats es va convocar a l’Ajuntament un Ple extraordinari en què es va aprovar per unanimitat una moció contra la violència i de suport a les víctimes i els
seus familiars.
El dia 12 al migdia hi va haver una
concentració davant de l’Ajuntament.
A les set de la tarda, coincidint amb
la convocatòria de manifestació feta
per les institucions a Barcelona, al
voltant de 3.500 veïns es van concentrar a la plaça del Poble i a la
plaça de Pau Picasso. La concentració de Montornès Nord responia a
una convocatòria popular; la de
Montornès Centre, a una crida de la
Unió de Botiguers.
Els comerciants, en senyal de dol,
van abaixar les persianes dels seus
establiments.
Tant a la plaça del Poble com a la
plaça de Pau Picasso i a plaça de la

Eleccions
Generals 2004
Resultats a Montornès
Electors censats:10.487
Vots emesos: 7.905
Volts vàlids: 7.870
Vots nuls: 35
Participació: 75,38%
Vots

%

PSC (PSC-PSOE) 3.638 46,23
PP
1.523 19,35
CiU
1.027 13,05
ICV-EUiA
880 11,18
ERC
580 7,37
Vot en blanc
99 1,26
EV-AE
72 0,91
Altres
51 0.65

15

Banderes blanques i llaços negres als balcons de Montornès

Font els ciutadans van encendre
desenes d'espelmes i van mostrar
crespons negres.
A Montornès Centre es va fer una
marxa pels carrers Major, Palau
d'Ametlla i Jaume Balmes fins a la
plaça de la Font. Allà es van fer un
minut de silenci que va finalitzar
amb aplaudiments.
L'alcalde, Daniel Cortés, i diversos
representants municipals van assistir a la multitudinària manifestació
de Barcelona.

Mostres de dol al monòlit de l’11 de Setembre

Mocions plenàries
Moció de rebuig a la Llei orgànica 14/2003 de modificació de la Llei
d'estrangeria i de la Llei reguladora de les bases locals.
El Ple de l'Ajuntament de Montornès va acordar, en la sessió ordinària del 4
de desembre de 2003, "…demanar al Govern de l'Estat espanyol que retiri la
seva proposició de Llei orgànica de modificació de la Llei d'estrangeria i de la
Llei reguladora de bases de règim local, en relació al padró municipal - actualment s'aplica la Llei 4/96, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/85, de 2 d'abril, i el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, i les resolucions de 9 d'abril de 1997 i de 4 de juliol de 1997 - per considerar que vulnera drets fonamentals dels ciutadans de països tercers i l'autonomia municipal…"

Moció per donar suport a la petició d'investigació i judici pel crim al
càmara de Tele5, José Couso Permuy.
El Ple de l'Ajuntament de Montornès va acordar, en la sessió ordinària del 4
de desembre de 2003, "…instar al govern espanyol perquè condemni els fets
concrets que van provocar la mort de José Couso Permuy, i perquè iniciï els
tràmits diplomàtics i polítics oportuns, davant del govern dels EUA, i els organismes internacionals pertinents, per iniciar una investigació amb les suficients garanties d'independència, que culmini en les accions i processos judicials oportuns que depurin totalment les responsabilitats penals i les indemnitzacions que es puguin derivar del conjunt dels fets..."
El contingut literal d’aquesta moció és en l’acta de la sessió del Ple Municipal
corresponent al 4 de desembre de 2003. Per a qualsevol consulta, les actes són a
disposició pública al tauler d’anuncis de les oficines municipals.

Afectació del traçat del Tren d’Alta Velocitat
Lucta Butano
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El traçat del TAV, segons l’estudi del Ministeri de Foment

Montornès i Montmeló, juntament
amb el Consell Comarcal, han presentat al·legacions contra l'estudi
informatiu del tram Mollet - La Roca
del Vallès del traçat del tren d'alta
velocitat.

pis i el Consell Comarcal presenten
una nova alternativa intermitja entre
les presentades fins ara, que se
situa entre la proposta de soterrament total i la de soterrament parcial del Ministeri de Foment.

A finals del mes d'octubre de l'any
passat, el Ministeri de Foment va
treure a informació pública l'estudi
del traçat del TAV a la comarca del
Vallès Oriental, sense avís previ als
ajuntaments afectats.

En el cas de Montmeló es demana el
soterrament de la línia en un tram
de 1.271 metres enfront dels 150
metres de fals túnel que proposa
Foment.

Les al·legacions de Montornès,
Montmeló, i el Consell Comarcal
tenen com a base tècnica la proposta de traçat de la línia d'alta velocitat
al Vallès Oriental que va redactar
l'empresa Barcelona Regional l'any
2002. En aquesta ocasió els munici-

Montornès també demana el soterrament total del traçat i, subsidiàriament, ampliar a 580 metres el fals
túnel que passaria pel costat dels
magatzems del Corte Inglés.
Foment ha dissenyat un fals túnel
en aquesta zona de 165 metres.

Per protegir la Masia de Masferrer,
els ajuntaments i el Consell
Comarcal han proposat ampliar de
184 metres a 246 metres el viaducte sobre la riera del Tenes i fer un
fals túnel semisoterrat amb talussos
a la parcel·la de Masferrer. Segons
la proposta de Foment, el tren passaria aixecat i sense cap mena de
protecció.
També al mes de desembre el ple de
l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció de rebuig del municipi al traçat del TAV. El ple va acordar demanar al Ministeri de Foment
la retirada de l'estudi informatiu
sobre el traçat del tren d'alta velocitat al seu pas pel Vallès Oriental.

Ca l’Espasell, centre de dia
L'Ajuntament de Montornès espera rebre ben aviat la masia de Ca
l'Espasell. La Junta de compensació de la zona ha de lliurar l'espai,
lliure de càrregues urbanístiques.
L'any 2002, els terrenys i la masia
de Ca l'Espasell van passar a ser
de propietat municipal per mitjà
d'un projecte de compensació de
la zona, derivat del projecte d'urbanització.

Masia de Ca l’Espasell

La intenció municipal és habilitar
l'espai de la masia per adaptar-lo
com a centre de dia per a la gent
gran de Montornès

