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Des de final del mes de juny, l'a-
dreça www.montornes.cat és la
porta d'accés al nou web del muni-
cipi per als ciutadans de Montor-
nès i per als usuaris d’Internet.

A través de la campanya Mon-
tornès a un clic! s'ha promogut
entre els ciutadans l'ús de la nova
eina de comunicació a Internet.

www.montornes.cat

Més informació, pàg. 7

Unitat mòbil per al servei de
teleassistència Pàg. 2

Viu

Diagnosi sobre l’ús de les
noves tecnologies Pàg. 6

El dipòsit del turó de les Tres
Creus ja funciona  Pàg. 8

Actuacions per a la mobilitat
dels vianants       Pàg. 9

Sergio Dalma i Pepe Rubianes,
a la Festa Major

La Regidoria de Festes, juntament
amb les entitats del municipi, ultima
el programa de la Festa Major que se
celebrarà el tercer cap de setmana del
mes de setembre. 

Dos dels plats forts previstos són un
concert de Sergio Dalma, i l’actuació
de Pepe Rubianes, amb el seu espec-
tacle Rubianes Solamente.

Enguany el recinte firal s’ubicarà a l’a-
vinguda d’Ernest Lluch, al costat del
riu Mogent.

Més informació, pàg. 15

Sergio Dalma, al
Pavelló Municipal

Pepe Rubianes, a
l’envelat
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

El Servei Local de Teleassistència
es reforça amb una unitat mòbil

Montornès és un dels municipis de la
comarca on funciona la primera unitat
mòbil del Servei local de teleassistèn-
cia que gestiona l'Àrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona.
També són beneficiaris de la unitat
mòbil vuit municipis de la comarca del
Bages i alguns municipis del Vallès
Oriental. 

El servei es porta a terme amb un
vehicle tot terreny, marca Nissan
Terrano II, adaptat i habilitat per a la
orografia dels pobles de cobertura de
la unitat mòbil. El vehicle està equipat
amb material sanitari i aparells i
recanvis específics derivats del servei
de teleassistència. El personal profes-
sional que se'n fa càrrec té formació

en primers auxilis, en gerontologia, en
emergències, en conducció de vehi-
cles de servei públic i de pas priorita-
ri.

L'objectiu de la teleassistència és afa-
vorir l'autonomia de la persona gran
que viu sola o de qui té alguna disca-
pacitat, i augmentar-ne la qualitat de
vida. Els usuaris poden comunicar-se
les 24 hores els 365 dies a l'any amb
un centre d'atenció perquè, en cas de
necessitat, puguin rebre ajuda imme-
diata. 

El Servei de teleassistència domicilià-
ria funciona a Montornès des de l'any
1997 i és gratuït. Actualment, 22 per-
sones del municipi en són usuàries. 

FETS VIUS

Juliol 2006

Balcells,
24, 26, 31

Moreno,
25, 27

Yañez,
28, 29, 30

La unitat mòbil disposa de l'equip necessari per fer front a dife-
rents situacions: necessitats d'atenció sanitària urgent, d'atenció
psicosocial i petites incidències a la llar

Acte de presentació de la unitat mòbil a la porta de l’Ajuntament

Montornès sol·licita
millores en l'àmbit

sanitari local

L'Ajuntament ha demanat a la direcció
dels sectors sanitaris del Vallès
Oriental - Maresme del Servei Català
de la Salut l'ampliació de les
dependències del Centre d'Assistència
Primària per oferir una millor atenció
sanitària. 

Des de la posada en marxa del CAP
l'any 1997 al carrer de Can Parera, el
nombre d'habitants de Montornès ha
passat de 12.098 a 14.700 i aquesta
tendència de creixement es preveu
que continuï els propers anys.

Amb l'objectiu de descongestionar els
actuals serveis mèdics, l’Ajuntament
ha proposat la creació d'un servei
bàsic d'atenció primària al barri de
Montornès Nord.

La direcció dels sectors sanitaris del
Vallès Oriental - Maresme s'ha com-
promès a avaluar la situació i propera-
ment enviarà tècnics del Servei Català
de la Salut per estudiar les diverses
possibilitats.

Agost 2006
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EDITORIAL

Montornès a un clic!
Amb aquesta campanya s'ha presentat el nou web de l'Ajuntament
de Montornès del vallès, www.montornes.cat, una eina d'informa-
ció, comunicació i participació que se suma a la resta de mitjans
municipals: Ràdio Montornès i aquesta publicació que ara teniu a
les mans.

Els ciutadans i ciutadanes de Montornès podeu trobar al web un
extens catàleg de serveis, tràmits i equipaments amb l'objectiu de
fer més fluida i directa la relació amb l'Ajuntament. També podeu
accedir a la normativa municipal, la història, l'agenda d'activitats i
els temes d'actualitat, entre d'altres informacions.

Aquesta nova eina ha de ser útil i ha de facilitar la gestió amb la
vostra administració més propera, que a més us ofereix la possibi-
litat, a través de la secció "Contactar", de consultar el que sigui del
vostre interès o adreçar propostes per millorar Montornès.

Per tant, doncs, us animo a passejar per les pàgines de notícies i
agenda; història i Montornès per descobrir, on trobareu una exten-
sa galeria de fotografies; festes locals i esdeveniments anuals; telè-
fons d'interès; organització, organigrama i normativa municipal;
línies d'actuació i campanyes específiques; ordenances i pressu-
post; i directori d'entitats i empreses, entre d'altres.

Des de l'Ajuntament us volem oferir més qualitat de serveis d'a-
cord amb les necessitats creixents de la societat. Espero que
aquest web sigui un pas endavant per a un Montornès millor.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

L'objectiu del pla serà cercar propostes
urbanístiques que permetin dotar el municipi
d'infraestructures culturals com ara un teatre-
auditori, un centre d'interès històric o un
museu. 

Una de les propostes és la creació d’un equi-
pament polivalent a l’edifici que ocupa ara el
Casal dels Avis de Montornès Centre i que
quedarà lliure quan estigui acabada la futura
seu de l’entitat a l’avinguda de la Llibertat. 

Durant  la visita que va fer a Montornès al mes
de juny el president delegat de l'Àrea de
Cultura de la Diputació, Carles Ruiz Novella,
representants locals van sol·licitar l'ajut i l'as-
sessorament tècnic de l'ens provincial per a la
creació i planificació d'un centre o d'una xarxa
d'equipaments culturals al poble.

Carles Ruiz Novella va visitar l'actual seu del
Casal dels Avis de Montornès Centre i va fer
un recorregut pel carrer de Sant Isidre i per la
rambla de Sant Sadurní, on estan situats el
CEIP Mogent, la Societat Coral La Lira, la
plaça de Pau Picasso i el Teatre Municipal.

El president delegat de l'Àrea de Cultura també
va poder observar de l'església Nostra
Senyora del Carme els treballs de restauració
dels vitralls de la parròquia.

El mes de setembre de 2005 un incendi va
malmetre part de l’església, inclosos l’altar i
les vidrieres policromades, obra d’Antoni Vila
Arrufat i Joan Vila Grau. 

Finalment, el president delegat de l'Àrea de
Cultura de la Diputació es va traslladar al jaci-
ment romà del turó d'en Roïna - Can Tacó, per
al qual l’Ajuntament ha demanat la declaració
de Bé Cultural d’Interès Nacional.

Pla d'equipaments
culturals

L'Àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona col·laborarà amb Montornès
en l'elaboració d'un pla d'equipaments
culturals.

D’esquerra a dreta, el diputat Carles Ruiz Novella, el coor-
dinador de l’Àrea de Cultura de la Diputació, Esteve Leon i
la regidora de Cultura, Antònia Blanchart



GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Urbanisme sostenible
El vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Montornès, que va ser aprovat l'any 1983 i revisat
l'any 1993, ha estat l'instrument legal que atorgava drets i obligacions urbanístiques, i que ha
configurat el model de ciutat compacta en què vivim.

El període de vigència d'aquest Pla ja s'ha exhaurit, i amb les urbanitzacions que s'estan execu-
tant el Pla s'haurà desenvolupat pràcticament en la seva totalitat.

Hi ha molts aspectes d'aquest model que com a grup municipal socialista no vam compartir en
el moment de ser aprovat, i tot i les queixes per la massificació derivada d’aquell Pla, conside-
rem que en termes generals el resultat global ha estat positiu per al desenvolupament econòmic,
urbanístic i social del nostre municipi.

El nostre grup vol fer una  crida a la participació ciutadana en el nou Pla d'ordenació urbana
(POUM) que aviat s’iniciarà, ja que el futur passa per l'aplicació d'un desenvolupament sosteni-
ble que garanteixi les necessitats de les generacions actuals sense posar en perill les de les futu-
res. Així dibuixarem entre tots el millor Montornès.

Haurem de començar amb la definició del futur model de ciutat que volem, i per tant, la gran
aposta del nou Pla hauria de ser la d'aplicar a Montornès les receptes bàsiques del desenvolu-
pament sostenible urbà mitjançant el planejament urbanístic: millorar la qualitat de vida amb
noves zones verdes i equipaments públics, desenvolupar les necessitats d’habitatges socials i
lliures sense consumir desproporcionadament terrenys, i permetre al teixit comercial i industrial
que pugui fer factibles els seus projectes de futur, especialment els que siguin d’interès general
per al nostre municipi.

Més equipaments escolars, sanitaris, esportius i culturals, més places i zones verdes, més habi-
tatges socials, més serveis de qualitat per a la gent gran, més espais agrícoles protegits, etc.
Aquests hauran de ser alguns dels resultats d'aquest nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
que ha de fer possible el millor Montornès del futur del qual tots ens sentirem orgullosos.

Oportunitats
Arriba l'estiu i, com cada any, és moment de fer un balanç del curs. Fer una passejada pel muni-
cipi entre els entrebancs de tantes obres desanima a qualsevol. Era necessari que coincidissin
totes, acumulant tantes molèsties als veïns? Naturalment que no! Els mateixos que no són
capaços de planificar bé el calendari, demanen disculpes i comprensió a tothom. És inadmissible.

Però, a més, encara resten pendents tota una sèrie de projectes promesos i que no arriben: el
carrer per a vianants del Carrer Major, la construcció de la zona verda del barri del Castell. D'altres
que no s'acaben: la urbanització torrent de Vinyes Velles, la construcció d’un altre Casal d'Avis
Centre. I alguns directament oblidats: un centre de dia per a la gent gran, un nou centre cultural,
etc. 

Per altra banda, tots teniu al cap com funcionen molts serveis en aquest municipi: esteu satisfets
de la neteja dels carrers? i de la recollida d'escombraries? quan es netegen els contenidors que
fan tanta pudor? us molesta el soroll a molts carrers? funciona bé la zona esportiva?

Heu de fer encara algun esforç més i pensar també que, a part de tant ciment, potser ha arribat el
moment d'atendre les persones: gent gran, discapacitats, infància de risc, acollida de nouvinguts.
Però també: activitats i espais per als joves, més i millor cultura, esport escolar, etc. 

Per últim, algú us ha demanat la vostra opinió? us ha ofert col·laborar o participar? qui pren les
decisions a Montornès? on és la participació ciutadana? 

No us poseu nerviosos, fer balanç ha de ser el primer pas per treballar per canviar les coses.
Descanseu aquestes vacances i carregueu les piles perquè el proper curs es presenta animadet.
Recordeu que tindrem eleccions autonòmiques a la tardor i municipals al maig de 2007. Arribarà
així el moment del canvi de debò a Montornès. Des d'ICV-EUiA pensem que la gent d'esquerres
d'aquest poble ha de dir prou, prendre la iniciativa i treballar per una alternativa a la situació
actual. Tenim una oportunitat única per començar a superar les mancances que té el nostre muni-
cipi. Comptem amb tots i totes vosaltres per aconseguir-ho. Bones vacances.
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Coherència i il·lusió: Bon Govern a la tardor
Gràcies a la contundent i aclaparadora aprovació del nou Estatut el passat 18 de juny, el nostre
país es veurà clarament beneficiat, així com també el nostre poble, atès que les millores en aspec-
tes municipals es faran notar molt en els propers anys.

Per fer aquesta bona gestió, però, es necessiten persones competents, amb coherència i il·lusió,
fa falta una força política que sigui capaç de poder governar el nostre país i el nostre poble amb
força i determinació, que faci complir els punts aprovats del nou Estatut un per un. Aquesta força
política només té un nom: Convergència i Unió.

La solvència política que vàrem demostrar tenir durant els 23 anys que vàrem encapçalar el pro-
jecte de reconstrucció nacional de Catalunya després de 40 anys de dictadura va ser la de deixar
una herència impecable, una herència que va ser l'enveja de tot Europa i part del món.
Malauradament, aquesta herència va ser malbaratada per tres forces polítiques que ni tan sols van
acceptar que per setena vegada consecutiva havien perdut les eleccions al Parlament de
Catalunya.

Després d'aquest desastre monumental anomenat Tripartit, vols dir que no hauríem de tornar a la
normalitat social i política a casa nostra? No creus que les coses es poden fer amb coherència i
il·lusió? T'agradaria que tornéssim a ser respectats arreu del món com el que som, un dels millors
països amb història, cultura i llengua pròpies? Tot això ho podem aconseguir, només depèn de
nosaltres, depèn de tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya, perquè nosaltres tenim la parau-
la i el dret de decidir.

Aquesta tardor amb les eleccions al Parlament de Catalunya tens l'oportunitat de poder expressar
el que millor vols per la Catalunya del futur. Però tingues molt clar que només hi ha dues opcions,
o tornar a repetir el desastre del Tripartit, o tornar a recuperar l'estat del benestar, tornar a recu-
perar el prestigi perdut i tornar a fer de Catalunya un dels millors països del món. Per aconseguir-
ho, només hi ha una resposta: Convergència i Unió. Pensa-ho, Catalunya t'ho agrairà. 

Un canvi real, un canvi centrat en els 
problemes dels ciutadans i ciutadanes
Mentre convergents, republicans i socialistes parlen de pactes, parlen de coalicions, parlen de
presidenciables, parlen de repartiment de poder. Qui parla dels autèntics problemes de la gent?

La legislatura que esgotem ha tingut prou enfrontaments polítics sobre temes que només inte-
ressa la classe política. Ni els escons, ni les cadires, ni els pactes, ni el poder interessa als cata-
lans. No cal un canvi de sigles a la Generalitat de Catalunya, no cal un canvi de coalicions, no cal
un canvi de mans de la Generalitat. El que cal, el que ens demana la societat, és un canvi real, un
canvi radical. Un canvi de polítics, de polítiques, de formes de fer, de prioritats polítiques, un canvi
centrat en els problemes reals de la gent.

Qui pot garantir aquest canvi? Esquerra Republicana de Catalunya, responsable de dos any i mig
d'inestabilitat permanent del govern? Els socialistes, que han estat els màxims responsables del
fracàs de la legislatura, canviant el rumb segons els interessos periòdics de la Moncloa? Els con-
vergents, que estan condicionats amb el seu suport al govern socialista a Madrid pel pacte no
escrit entre Zapatero i Mas? 

Uns i altres podran garantir que el poder passi d'unes mans a unes  altres, però no podran garan-
tir gaire més. Només els Populars Catalans podran garantir un canvi de persones i de prioritats.
Un canvi real al govern. Sens dubte, el millor futur passa per garantir la pluralitat, la llibertat, la
transparència al govern de la Generalitat.
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FETS VIUS

A la primera fase d'elaboració del pla
s'ha realitzat una enquesta a la pobla-
ció i a les empreses de la zona per
conèixer el seu nivell d'ús de les eines
relacionades amb les noves tecnolo-
gies de la informació.

El treball de camp sobre l'ús entre la
població s'ha fet amb una mostra de
300 enquestes. El qüestionari es va
plantejar telefònicament a persones
majors de 16 anys, escollides de
forma aleatòria i representatives dels
diversos segments de la població. 

Segons les dades de l'estudi, dirigit
per l'empresa Gabinet Ceres, un 69%
de les llars de Montornès tenen un

ordinador i un 51% connexió a
Internet. El receptor de Televisió
Digital Terrestre (TDT) és present al
16% de les llars. En un 92% de les
consultes, almenys la meitat dels
membres de la unitat familiar disposa
de telèfon mòbil. 

Bon nivell en l’ús de les noves
tecnologies

En línies generals, Montornès presen-
ta un elevat nivell d'equipaments en
relació a les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació en
comparació al del conjunt de
Catalunya i de l'Estat. Però si es com-

para el municipi amb altres pobla-
cions veïnes com ara Vilanova o
Vallromanes l'ús d'aquestes eines és
menor.

En el cas del teixit empresarial dels
quatre municipis, la presència de les
noves tecnologies és força important.
El 89% disposa d'ordinadors, el 81%
té connexió a Internet, el 72% fa ús
del correu electrònic, el 63% està
informatitzat amb xarxes locals i el
39% posseeix una pàgina web pròpia.

Segona fase del projecte

En una segona fase d'elaboració del
pla s'obrirà un procés de debat
estratègic que comptarà amb la parti-
cipació dels ciutadans, les entitats i
les organitzacions locals. Aquesta
etapa s'organitzarà a l'entorn de qua-
tre comissions sectorials: educació i
formació, empresa i nova economia,
administració i xarxa ciutadana, i
infraestructures. L'objectiu de les
comissions serà establir el conjunt
d'accions que cal emprendre en l'àm-
bit de les noves tecnologies de la
informació i comunicació en els qua-
tre municipis implicats.

Un cop finalitzat el debat estratègic,
s'iniciarà la darrera fase, la d'implan-
tació del pla d'acció.

Fa unes setmanes el consorci Localret va lliurar als ajuntaments de Montornès, Montmeló, Vilanova
del Vallès i la Vallromanes una diagnosi sobre l'ús de les noves tecnologies als municipis

Finalitzada la primera fase d'elaboració del PDSIC
El Pla director de la societat de la
informació i del coneixement
(PDSIC) de Montornès, Montmeló,

Vilanova del Vallès i Vallromanes
servirà per definir les línies d'ac-
tuació dels quatre municipis en

relació al desplegament i l'ús de
les tecnologies de la informació i
de la comunicació

Connexió Wi-fi a la Biblioteca
La Biblioteca de Montornès ha posat a
disposició dels usuaris la connexió a
internet sense fils, el que es coneix
com a Wi-fi.

Els usuaris de la Biblioteca poden
accedir a la xarxa amb els seus propis
dispositius portàtils, i pràcticament
des de qualsevol punt de l'equipa-
ment.

La xarxa Wi-fi transmet les dades a
través d'ones electromagnètiques
sense necessitat de fils. La Diputació
de Barcelona ha incorporat el sistema
a més d'un centenar de biblioteques

municipals de la província de
Barcelona.

L'usuari es pot connectar a internet
des de qualsevol dels seus dispositius
mòbils, ja sigui un ordinador, una
agenda digital o un telèfon de tercera
generació. 

Per fer ús d'aquest servei, cal que l'u-
suari tingui una targeta de xarxa Wi-fi
correctament configurada i el carnet
de la biblioteca, ja que el número, jun-
tament amb el DNI, serveixen com a
claus d'accés per entrar a la xarxa.
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El nou web municipal de Montornès és accessible a a través
del domini montornes.cat.

L’espai està dividit en set grans apartats temàtics, entre els
quals destaca el dedicat a l'atenció al ciutadà, amb un
extens catàleg de tràmits i serveis. A banda d'això, els ciu-
tadans poden gestionar en línia els impostos amb l'Oficina
de Recaptació de la Diputació de Barcelona. 

La pàgina ofereix informació històrica i turística de
Montornès i un plànol del municipi que té com a prestació
fonamental la localització de carrers. També s’ofereix infor-
mació sobre equipaments i el catàleg d’entitats i associa-
cions locals. 

L'organització de l'Ajuntament, les normatives i ordenances
municipals i la gestió tributària són altres àmbits locals que
s'han incorporat al web juntament amb les notícies d'actua-
litat, l’agenda d’activitats i el butlletí Montornès Viu.

Els continguts del web municipal han estat elaborats per
l'Ajuntament, que ha comptat amb el suport econòmic i
l'assessorament de l'Oficina de Desenvolupament Tecno-
lògic Local de la Diputació de Barcelona. La programació ha
anat a càrrec de l'empresa Perception Technologies.

www.montornes.cat

A través de la campanya Montornès a un clic! s'ha promogut entre els ciutadans l'ús de la nova eina
de comunicació a Internet.

Mitjançant el web també es facilita el contacte dels ciuta-
dans amb l'Ajuntament a través d'un formulari de suggeri-
ments o preguntes i es posen a l'abast utilitats com la pos-
sibilitat d'accedir a un compte de correu electrònic gratuït.

L'espai ha obtingut el segell IQUA de
Qualitat que atorga l'Agència de

Qualitat a Internet.

El web municipal de Montornès ha estat realitzat amb
programari lliure, compleix amb els criteris d'accessibili-
tat i disposa d'un potent cercador.

El web inclou infor-
mació detallada sobre
42 serveis estructu-
rats en 13 categories
i 113 tràmits distri-
buïts en 20 àmbits.
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FETS VIUS

Durant la segona quinzena del mes de
juny se’n van fer proves, i ara el sub-
ministrament d'aigua funciona amb
tota normalitat en la connexió amb els
dipòsits centrals de Can Xec.

Els propers mesos el nou dipòsit farà
el proveïment al nucli urbà de
Montornès Nord i al polígon industrial
de Can Parellada. Això serà tot just
s'hagin finalitzat les obres d'urbanitza-
ció d'aquest sector industrial.

El nou dipòsit  té una capacitat de
9.000 m3 d'aigua, 3.000 més d'allò
que s'havia previst inicialment al pro-
jecte. 

La nova instal·lació hidràulica ha de
garantir el subministrament d'aigua
de Montornès i de Montmeló i dels
polígons industrials situats al marge
esquerre del riu Mogent.

Les obres de construcció del dipòsit,
mancomunades entre els Ajun-
taments de Montornès i de Montmeló,
es van iniciar al mes de març de l'any
passat. 

L'empresa pública Aigües del Ter
Llobregat va licitar les obres a l'em-
presa EMCOFA SA.

L'actuació es va dividir en dues fases.
A la primera, es van fer les obres de
canalització i de construcció de l'esta-
ció de bombeig d'aigua. La segona es

va dedicar a les obres de soterrament
del dipòsit per preservar l'espai natu-
ral del turó de les Tres Creus. 

Una zona de passeig connec-
tarà Montornès i Montmeló

El projecte també ha inclòs treballs de
reforestació i resta pendent la creació
d'un zona d'esbarjo i de passeig que
connecti, a través del turó de les Tres
Creus, Montornès i Montmeló. En
aquests moments, els ajuntaments

dels dos municipis negocien la incor-
poració a l'espai d'uns terrenys de
titularitat privada.

Entre totes tres administracions s'ha
finançat el projecte que tenia un pres-
supost d'1.366.674,60 euros. D'acord
amb el conveni que van signar, Aigües
del Ter Llobregat ha aportat un 50%
de la despesa i l'altra meitat l'han
assumit a parts iguals els ajun-
taments de Montornès i de Montmeló.

En funcionament el dipòsit soterrat del turó de les Tres Creus
El dipòsit soterrat amb una capacitat de 9.000 m3 ja subministra aigua a Montornès i a Montmeló

Vista aèria de les obres de soterrament del dipòsit

Treballs de recuperació de l’espai natural del turó de les Tres Creus



El conveni ha permès al municipi
accedir al capítol de subvencions del
Pla de l'Energia de Catalunya 2006 -
2015 que defensa la conveniència de
desplaçar o soterrar de forma pro-
gressiva els trams de línies elèctriques

d'alta tensió que passen per zones
urbanes.

Sant Feliu de Llobregat és l'altre poble
de Catalunya que ha aconseguit fons
públics per a la mateixa actuació, però

Montornès, que fa temps que tenia
enllestit el projecte, ja ha començat
les obres preliminars per al soterra-
ment.

El conveni de col·laboració ha estat
signat pel Conseller de Treball i
Indústria, Jordi Valls, l'alcalde, Daniel
Cortés i representants de les compa-
nyies Fecsa Endesa i Red Eléctrica
Española.

El projecte proposa el soterrament
d'un quilòmetre de la línia d'alta tensió
des de Can Coll i l'avinguda Mogent, a
l'alçada del Casal de Cultura. Les
obres tenen un pressupost que volta el
milió vuit-cents mil euros.

Aquests dies s'han iniciat la construc-
ció de les rases i de les canalitzacions
per les quals se soterrarà la línia de
110 kw en el tram comprès entre l'a-
vinguda de Barcelona i l'avinguda
Mogent. 
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Ajuntament i Generalitat signen un conveni per finançar
el soterrament de la línia d’alta tensió

Les actuacions de supressió de les barreres arquitectòni-
ques complementen les que es van portar a terme fa uns
mesos a Montornès Nord. 
El passos elevats s’han ubicat al carrer d'Euskadi, al carrer
de Sant Isidre (confluència amb el carrer Mogent) i al carrer
Estrella (confluència amb l'avinguda de l'Onze de

Setembre). També hi ha previst fer-ne un a la cantonada del
carrer Sant Isidre amb l’avinguda de l’Onze de Setembre. 
Pel que fa als rebaixats de vorera, se n’han fet al llarg del
carrer Palau d’Ametlla, als encreuaments amb  els carrers
de Sant Isidre, Estrella, Jaume Balmes, General Prim, Joan
XXIII, Capella, Euskadi i la plaça de Guernika.

Pas elevat al carrer Estrella

Actuacions per a l'accessibilitat a Montornès Centre
Passos elevats i rebaixats a les voreres per facilitar la mobilitat 

Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat als vianants i regular la velocitat dels vehicles al nucli urbà, la
Brigada Municipal d'Obres ha construït a diversos carrers de Montornès Centre passos elevats. Per
afavorir l'accessibilitat també s'han fet rebaixats en algunes voreres per suprimir els desnivells amb
les calçades.

Vorera rebaixada al carrer Palau d’Ametlla

Montornès del Vallès és el primer municipi de Catalunya on una línia d'alta tensió se soterra en gran part
amb fons públics

Acte de signatura del conveni al Palau de Pedralbes
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El projecte d'urbanització del parc dels
Gegants i de la plaça dels Remences
té consignats 1.258.000 euros en el
pressupost d'aquest any 2006.

El Ple Municipal va aprovar, en la ses-
sió celebrada el 6 de juliol, la incorpo-
ració de 800.000 euros a la partida
pressupostària que preveia una des-
pesa inicial de 450.000 euros per a
aquesta actuació urbanística.

El parc dels Gegants i la plaça dels
Remences estan situats entre els
carrers de Francesc Layret, Narcís
Monturiol i el carrer Major.

El projecte proposa la urbanització de
més de 9.000 m2 amb tres espais de
jocs infantils, una zona d'aparcament
a la confluència dels carrers Francesc
Layret i Narcís Monturiol, àrees de
passeig i zones verdes.

La Junta de Govern Local, reunida el
passat 22 de juny, va aprovar de
forma inicial la proposta que passarà a
ser definitiva si en el termini d'exposi-
ció pública no s'hi ha presentat cap
al·legació. Els procediments adminis-
tratius continuaran amb la redacció
del plec de condicions per a la licitació
de les obres i finalitzaran amb l'adjudi-
cació dels treballs.

Urbanització del parc dels Gegants i de la plaça dels Remences
La futura zona de passeig i d'esbarjo enllaçarà els barris de la Bòbila i del Castell Can Comas 

Parc dels Gegants
Plaça dels remences

Enllestida la connexió del col·lector de Can Torrents

Aquest mes de juliol, abans de les pluges del setembre,
s'enllestiran els treballs de connexió dels col·lectors de l'a-
vinguda de la Llibertat i de la rambla de Sant Sadurní. Amb
aquesta fase finalitza la remodelació del col·lector de Can
Torrents que ha afectat un tram de 400 metres comprès
entre la rambla de Sant Sadurní i el riu Mogent.
Concretament s'ha construït un nou col·lector i s'han adap-
tat les xarxes secundàries de clavegueram. 

A l’octubre de 2005 es van encetar les primeres obres a l'a-
vinguda de la Llibertat, en el tram situat entre el pont sobre
el riu Mogent i l'avinguda de Can Vilaró. En una segona
fase, al mes de febrer de 2006, el projecte va continuar fins
a l'avinguda de l'Onze de Setembre, i el mes de maig d'en-
guany es van connectar els col·lectors.

A partir d’ara es desenvoluparan els treballs d’urbanització
amb el desplaçament de l’avinguda de la Llibertat per enca-
rar-la amb la rambla de Sant Sadurní.

A partir d'ara es desenvoluparan els treballs d'ur-
banització d’aquesta zona, és a dir, les de la uni-
tat d'actuació número 18, situada enfront de l'e-

difici de l'Ajuntament. El projecte preveu el des-
plaçament del traçat de l'avinguda de la Llibertat
tot encarant-la amb la rambla de Sant Sadurní.

Obres al col·lector de Can Torrents
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L'adaptació i integració paisatgística
del traçat del TAV al nucli urbà de
Montornès Nord i a la zona industrial
és una de les demandes municipals,
després que el Ministeri de Medi
Ambient va fer pública, al mes de
maig, la declaració d'impacte ambien-
tal del tram entre Mollet del Vallès i la
Roca del Vallès de la línia Madrid -
Saragossa - Frontera francesa.

L'estudi medioambiental ha incorporat
la sol·licitud de l'Ajuntament de so-
terrar com a mínim 500 metres de la
via ferroviària a la zona més urbana de
Montornès Nord. 

Concretament es construiran 580
metres de fals túnel entre l'escola
bressol municipal i la rotonda propera
a les naus d’El Corte Inglés. A més hi

haurà un segon tram de 110 metres de
fals túnel a les immediacions de Can
Masferrer. 

L'edifici de la masia no es troba afec-
tat pel traçat del TAV, però sí la Torre
de l'Aigua. En aquest cas, el Consistori
i el Ministeri de Foment hauran d'acor-
dar el trasllat d'aquest element arqui-
tectònic a un altre indret.

Integració del tren d’alta velocitat al seu pas pel municipi

Una altra petició de l’abaixador a Montornès Nord

Vilanova
del Vallès
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El Corte Inglés

Masia Masferrer

Montornès
Nord

Naus
El Corte Inglés
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Després del referèndum sobre la
reforma de l'Estatut, l'Ajuntament ha
enviat al president de la Generalitat,
Pasqual Maragall, una carta en la qual
es demana que el govern autonòmic
estudiï la viabilitat d'una estació de
tren de rodalies a Montornès Nord.

La Corporació ha sol·licitat l'inici dels
procediments corresponents sobre la
petició municipal, ja que l'article 140
del nou estatut dota la Generalitat de
competències en matèria de xarxa
ferroviària que no tenia fins ara.

En l'escrit es defensa que l'estació
afavorirà la mobilitat dels ciutadans de
Montornès, Vilanova del Vallès, la
Roca i dels treballadors dels polígons
industrials.

Tal com ja s'havia ofert al Ministeri
de Foment, l'Ajuntament ha propo-
sat a la Generalitat la cessió d'uns
terrenys municipals per a la cons-
trucció de l'abaixador i d'una zona

d'aparcament amb capacitat per a
400 vehicles. La finca està situada
entre els carrers del Vallès,
d'Antonio Machado, i de les Tres
Creus.

Terrenys municipals proposats per a la construcció de l’estació de rodalies

Durant el primer trimestre de l'any 2007, l’Ajuntament i responsables del projecte del tren d’alta velo-
citat (TAV) a Catalunya continuaran treballant per a la integració de la línia a l'entorn

T r a m s o t e r r a t

Tram
soterrat
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L'Ajuntament col·laborarà en les des-
peses ocasionades per l'ampliació de
les línies i aportarà, l'any 2007,
65.000 euros. 

El Ple Municipal va aprovar, a la sessió
ordinària celebrada el 6 d'abril, posar
a la disposició del Departament d'Edu-
cació de la Generalitat un terreny
municipal per a la ubicació temporal
de l'IES Montornès. El terreny al qual
es construirà el nou centre de
secundària té una superfície propera
als 7.500 m2 i està situat a la cruïlla
dels carrers Josep Tarradellas i Con-
sell de Cent. Serà en aquesta finca on
s'instal·laran els mòduls prefabricats
que acolliran les aules del nou centre
de secundària.

Hi haurà 3 construccions prefabrica-
des: dues de 150 m2 cadascuna i la
tercera de 210 m2. Aquests mòduls
donaran cabuda a les aules, el labora-
tori, les sales de reunió i en general
l'equipament necessari per posar en
marxa l'IES.

S'ha previst que els alumnes deixin els
mòduls prefabricats quan quedin bui-
des les instal·lacions que ara ocupen
els alumnes del CEIP Mogent. Això

passarà un cop estigui enllestida l’es-
cola nova al camí de la Justada.

El curs vinent els alumnes de primer
d'ESO dels instituts Vinyes Velles i
Montornès seran els únics de
secundària que podran accedir al
transport escolar dins del mateix
municipi. El servei no patirà cap canvi
en la línia que cobreix els centres de
primària.

Construcció de
l’escola del Camí

de la Justada
Aquest mes de juliol s'encetaran els
treballs preliminars per a la construc-
ció de l’escola de primària que substi-
tuirà el CEIP Mogent. El projecte d’o-
bres incorpora noves tècniques cons-
tructives basades en sistemes modu-
lars que permeten obtenir edificis de
qualitat en terminis de temps més
curts.

La futura escola d'ensenyament infan-
til i de primària es construirà en uns
terrenys que tenen una superfície que
supera els 10.000 metres quadrats. La
finca, cedida per l'Ajuntament al
Departament d'Educació, està situada
al camí de la Justada.

El centre iniciarà la seva activitat al
curs 2007-2008 amb dues línies d'en-
senyament.

L’IES Montornès obrirà el curs 2006-2007 amb tres línies

El Departament d'Educació de
la Generalitat preveu una dura-
da de les obres de 9 mesos

El nou IES Montornès iniciarà el
curs 2006 - 2007 amb un total
de 95 alumnes distribuïts en
tres grups de primer d'ESO. El
mes de maig, l’Ajuntament i el
Departament d'Educació van
acordar la incorporació d'un
tercer grup per acollir de forma
excepcional l'elevat nombre de
preinscripcions.

Terrenys on s’ubicarà l’IES Montornès

Continua oberta la preinscripció
a l'escola bressol El Lledoner

Un total de 35 infants han format part del projecte educatiu de l'escola bressol
municipal El Lledoner en el seu primer curs. El centre, ubicat al número 4 del
carrer Vallès, es va posar en marxa el passat mes d'octubre amb quatre grups:
un grup amb infants que no arribaven a l'any, dos grups amb criatures d'1 any,
i el darrer grup amb escolars de 2 anys.

Per al curs 2006 - 2007 ja hi ha formalitzades 48 matrícules. La previsió és que,
entre els mesos de setembre i d'octubre, el nombre d'alumnes de l'escola bres-
sol municipal arribi a 60. El proper curs el projecte educatiu incorporarà més
hores d'esport infantil, a més dels coneixements de música i d'anglès per als
infants de 2 anys, i sessions de psicomotricitat que ja s’impartien el curs passat.

El termini de preinscripció romandrà obert fins que s'exhaureixin les places.
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Prop de 300 socis del Casal dels Avis
de Montornès Centre van assistir a la
presentació virtual del projecte de
condicionament de la futura seu de
l'entitat, a l'avinguda de la Llibertat. La
presentació es va fer a final del mes de
juny al Teatre Municipal.

La Junta de Govern Local, reunida el
dia 22 de juny, va aprovar de forma
inicial el projecte d'execució de les

obres de condicionament del nou
Casal dels Avis de Montornès Centre.
El pressupost municipal d'aquest any
2006 preveu una inversió de 230.000
euros per a aquesta actuació.

A final de l'any 2005, la Conselleria de
Benestar i Família de la Generalitat va
confirmar a l'Ajuntament que el go-
vern autonòmic aportarà al projecte
prop de 70.000 euros. 

Presentació del futur Casal dels Avis
de Montornès Centre

L’acte de presentació al Teatre Municipal va aplegar al voltant de 300
socis del Casal dels Avis de Montornès Centre

Acte de presentació del projecte al Teatre Municipal

El municipi incorpora la figura de l’agent de via pública

El proper mes de setembre es confir-
maran les dates en què es tornarà a
tramitar a Montornès la primera ins-
cripció i les renovacions del DNI.

Més de 400 persones han utilitzat
aquest servei en les quatre visites al
municipi de la unitat mòbil de la
Comissaria de la Policia Nacional de
Granollers.

Per fer ús d'aquest servei, les perso-
nes interessades han de sol·licitar
hora prèviament a les oficines munici-
pals, de forma presencial, de dilluns a
divendres, de 9 a 14h, o bé trucant al
telèfon 93 572 11 70. El dia fixat per a
la tramitació, els sol·licitants s'han de
presentar a les aules de Pintor Mir
amb la documentació corresponent i
abonar les taxes. Passats quaranta
dies, s'han de recollir els DNI a la
Prefectura de la Policia Local.

La Unitat Mòbil d'expedicions tramita
en cada cita al voltant de 100 sol·lici-
tuds.

Expedició del DNI
a l'octubre

Aquest mes de juliol s'han incorporat dos agents de via pública a l'Àrea del Territori

Aquesta nova figura té com a funció principal vetllar pel
compliment de les normatives municipals sobretot d’aque-
lles que estan relacionades amb el bon ús i l'ocupació de la
via pública.

Entre les funcions dels agents, hi ha el control de les obres
que es fan al municipi; el seguiment del manteniment de
places, zones verdes, parcs i jardins; el control del compli-
ment de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals de
companyia; i la vigilància de la correcta ocupació de la via
pública.

Aquests agents de via pública també redacten actes amb
les deficiències, si és el cas, de la senyalització, de l'asfal-
tat, de les voreres, de l'enllumenat públic, de la neteja vià-
ria o bé notifiquen circumstàncies de perill tant per als via-
nants com per al trànsit. És competència seva el control
sobre la venda ambulant sense autorització i la localització
de vehicles abandonats a la via pública.

Els agents de la via pública  tenen dos torns de servei, de
dilluns a dissabte.Control dels residus per part dels agents de via pública



14

FETS VIUS

Part del fons de
l'arxiu es digitalitza 

Treball i formació ILO-SER4
Es tracta de la quarta edició d'un pro-
grama d'iniciatives locals d'ocupació
que compta amb el suport de la
Diputació i de fons socials de la Unió
Europea.

ILO-SER4 és una acció formativa i
d'inserció destinada a millorar l'ocu-
pació de les persones. 

Les especialitats que s'impartiran,
d’acord amb les necessitats detecta-
des pels departaments de Serveis
Socials i de Joventut, seran la d'auxi-
liar de geriatria, que començarà a mit-
jan setembre, i la de director de lleu-
re, que ho farà a l'octubre.

La formació tindrà una durada d'un
any i presenta com a novetat l'adapta-
bilitat dels itineraris d'ensenyament a
les necessitats dels alumnes. El pro-
grama ILO-SER també és una propos-
ta per a aquelles persones que vul-
guin desenvolupar un projecte propi
en el sector de la geriatria i de les acti-
vitats de lleure.

Inicialment s'ha previst un grup de 20
alumnes majors de setze anys per a
cadascuna de les especialitats. 

Les persones interessades a partici-
par en el projecte ILO-SER4, s'hi
poden inscriure al Servei Municipal de
Promoció Econòmica, en horari de
matí.

Properament començarà el procés de
digitalització de part del fons docu-
mental de l'arxiu municipal.

En concret es passaran a suport
informàtic les actes dels plens munici-
pals celebrats a Montornès des de
l'any 1877 fins l'any 2003. El conjunt
d'informació s'inclou en 17 lligalls i 55
llibres. En total es digitalitzaran 10.184
pàgines. El cost de tot plegat és de
3.425 euros, la meitat dels quals seran
finançats per la Diputació de
Barcelona.

L'experiència forma part d'un progra-
ma pilot, impulsat per la Xarxa
d'Arxius Municipals de la Diputació de
Barcelona, que es portarà a terme
enguany a sis municipis.

Cloenda del Pla d'Ocupació a Can Coll Baixes al padró
d'habitants

Després del procés d'actualització de
les dades del padró d'habitants,
l'Ajuntament ha detectat que hi ha un
nombre important de persones que ja
no viuen al domicili que consta en el
padró. 

Davant aquesta circumstància, el
Departament d'Estadística ha procedit
a realitzar expedients de baixa per
inclusió indeguda.

La comunicació de modificacions de
les dades que figuren al padró d'habi-
tants, com ara el canvi de domicili, és
de gran importància, així com també
empadronar-se en el cas de viure en
un altre municipi. D'aquesta forma
s'evita ser donat de baixa sense cap
destinació.

Des de final del mes de desembre fins
al mes de juny, un oficial de segona i
dos manobres han realitzat treballs de
rehabilitació de la façana i millora dels
annexos de Can Coll.

El Pla d'Ocupació ha comptat amb el
suport del Departament de Treball.
L'ajut de la Generalitat va permetre la
contractació dels treballadors per un
període de sis mesos.

Treballs de millora dels annexos de la masia

Un total de 30 persones s'han inscrit en l'acció formativa del projecte
ILO-SER4



La Regidoria de Festes de l’Ajun-
tament, juntament amb les entitats del
municipi, ultima el programa de la
Festa Major. Tot i que el gruix del pro-
grama es desenvoluparà entre el 15 i
el 18 de setembre (festa local), el dia

14 es farà el tradicional lliurament de
premis del Concurs de pintura ràpida
de Montornès.

Entre els actes previstos, destaca la
nit del dia 15 un concert de Sergio
Dalma al Pavelló Municipal, i l’actua-
ció de Pepe Rubianes amb el seu
espectacle Rubianes Solamente, a
l’envelat. 

Enguany, el pregó de festa Major anirà
a càrrec de la Penya Pere Anton, que
celebra el cinquè aniversari.

El programa de festes es farà públic
durant els primers dies del mes de
setembre.

Un llibre per a la Festa Major

L’Ajuntament de Montornès enllesteix
la publicació d’un llibre de Festa
Major. El volum, del qual se n’editaran
6.500 exemplars, contindrà informa-
ció i ressenyes històriques relaciona-
des amb Montornès i la Festa Major. 

Hi haurà una retrospectiva sobre els
programes de Festa Major dels anys
acabats en sis, des de 1946 fins a l’ac-
tualitat, una secció de mirades de la
festa, a càrrec de diversos veïns del
municipi i un àlbum amb imatges  del
darrer any al municipi. La publicació
compta amb el suport econòmic de
l’empresa ACESA-ABERTIS.

La samarreta de la festa

Un any més, Montornès tindrà una
samarreta exclusiva per a la Festa
Major que es podrà adquirir al preu de
2 euros a diversos establiments.
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Una altra ubicació per al recinte firal

La urbanització de la zona de Manso
Calders ha propiciat el canvi d’ubica-
ció del recinte firal, que tradicional-
ment s’instal·lava al costat de l’IES
Vinyes Velles.

Per a la Festa Major del mes de setem-
bre s’ha previst que el recinte firal se
situï al costat de  l’avinguda d’Ernest
Lluch, a l’espai que la separa del riu
Mogent. 

També els focs d’artifici de final de
festa estrenaran ubicació. Enguany el
castell de focs que clourà la festa es
farà al terreny que hi ha a sota del
Centre d’Atenció Primària.

El programa de festa, pràcticament tancat

Sergio Dalma i Pepe Rubianes actuaran a Montornès per la Festa Major. Dalma presentarà el seu darrer
disc Todo lo que quieres i, Rubianes, el seu espectacle Rubianes solamente

Avinguda
d’Erne st

Lluch

Av. de la          Llibert at

Carrer de la Pau

Carrer Mont seny

Riu       
  Mogen t

R E C I N T E   F I R A L

Enguany el recinte firal s’ubicarà a l’avinguda d’Ernest Lluch, al costat del riu Mogent.



L’objecte de la beca és el treball de recerca històrica de
Montornès del Vallès i la publicació d’aquest treball. Creada
l’any 2002 i convocada bianualment per l’Ajuntament de
Montornès del Vallès, la beca pretén estimular i promoure
la investigació sobre la història del poble.

SÍNTESI DE LES BASES
Primera.-Sol·licitants
Podrà optar a la beca qualsevol persona física que acrediti com a
mínim la titulació universitària de primer cicle o persona jurídica
relacionada amb el món de la cultura.

Segona.- Documentació a aportar
a) DNI o NIF de la persona que signa la sol·licitud
b) Projecte: objectius, metodologia, temporització i títol
c) Document de compromís de cessió dels drets d’edició

de l’autor, en cas de ser-li adjudicada la beca
d) Currículum vitae i documents que l’acreditin
e) Titulació acadèmica
...
Quarta.- Termini de presentació dels projectes
El termini de presentació dels projectes finalitzarà el 30 de setem-
bre de 2006.

Cinquena.- Jurat de selecció
El Jurat està integrat per persones de l’àmbit acadèmic de recone-
gut prestigi cultural i pel batlle del municipi.

Sisena.- Publicitat de la concessió de la beca
El jurat de selecció farà pública la concessió de la beca a la nit del
29 de novembre de 2006.
...
Vuitena.- Import de la beca i forma de pagament
La beca està dotada amb 6000 euros i es farà efectiva en els ter-
minis següents:
- 1.200 euros, al moment d’acceptació de la beca
- 2.400 euros, durant el segon semestre de l’any 2007
- 2.400 euros, al moment de lliurament del treball de recerca

Novena.- Lliurament del treball de recerca
El guanyador disposarà d’un màxim de 24 mesos per lliurar el tre-
ball enllestit a partir del moment que el jurat emeti el veredicte.

Dècima.- Publicació del treball
L’Ajuntament es compromet a publicar el treball en el termini d’un
any, sempre que el contingut respongui al desenvolupament del
projecte presentat i que superi els 50 fulls escrits.
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Donacions patrimonials

Jordi Cerdà i Claude
Jeanmart cedeixen una

obra al municipi

L'Ajuntament de Montornès ha ingressat darrerament
diverses peces procedents del poblat iber de Sant Miquel,
gràcies a la donació dels veïns del municipi, Francisco
Martínez Navarro i Pere Ortiz Ordóñez.

Es tracta de peces de ceràmica trobades fa més de vint
anys a l'entorn del Castell de Sant Miquel.

Les peces són a l'arxiu municipal i properament es lliura-
ran a la Generalitat per a l’estudi i custòdia. Les úniques
peces disponibles fins ara d'aquest espai es troben al
Museu Arqueològic de Catalunya on hi ha les troballes de
l’excavació de 1963, realitzada pels arqueòlegs Ripoll i
Barberà. 

Pere Ortiz Ordóñez i Francisco Martínez Navarro

La peça està formada per
dos elements i està realit-
zada utilitzant tècniques
mixtes no convencionals,
amb una definició final
informatitzada.

La composició pertany a
la part de Paral·lelisme de
l'exposició Paral·lelisme i
ombres que es va poder
veure a la Galeria Muni-
cipal del Can Xerracan al
mes de gener.

Els dos artistes ja havien
exposat a Montornès, in-
dividualment, al 1997.

Jordi Cerdà, amb
la seva obra


