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d’escombraries i de neteja viària

L'empresa Proyectos Integrales de
Limpieza SA (PILSA) és l’adjudicatària
dels serveis de recollida de residus
municipals i de neteja viària per al
període 2007-2010.

A la concessió nova, aprovada pel ple
municipal el 15 de febrer, els serveis
es reforcen amb més personal, més
màquinaria i amb un sistema més
rígid de control i vigilància municipal a
l'actuació de l'empresa.

L’adjudicació s’ha fet per un import
anual de 900.157,89 euros.
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El Ple Municipal ha aprovat en la sessió extraordinària del
15 de febrer l'adjudicació de la concessió dels serveis de
recollida de residus municipals i de neteja viària a l'empre-
sa Proyectos Integrales de Limpieza SA (PILSA).

La concessió, que té una durada de quatre anys, ha estat
per un import anual de 900.157,89 euros. Sis empreses
optaven a la licitació de procediment obert i  pel sistema de
concurs.

En el procés d'estudi de les ofertes presentades es va ava-
luar, d'entre altres coses, la qualitat tècnica del programa
proposat en cadascun dels serveis, l'adequació del mate-
rial, els treballs similiars realitzats per les empreses, l'ofer-
ta econòmica, els criteris ecològics i la plantilla de personal
destinada als dos serveis.

La concessió nova suposa un increment global del 35% del
cost respecte a l'adjudicació de l'any 2002. L'augment de
la despesa es concentra sobretot en el servei de neteja vià-
ria, concretament un 54%, enfront del 19% del servei de
recollida de residus urbans.

Les diferències entre la concessió de l'any 2002 i la de l'any
2007 se centren en el nombre de persones destinades als
serveis, que a la nova adjudicació passen a ser 15, i s'in-
crementa la màquinaria. En el cas del servei de neteja vià-
ria, s'incorpora dues escombradores de calçada i una de
voreres, una hidronetejadora, un camió cisterna, dos bufa-
dors i dos porters.

Altres prestacions són la recollida d'abocaments de diver-
sos residus; el servei de neteja, manteniment i reposició de
papereres; la neteja d'escocells i herbes a tota la via públi-
ca, i la neteja viària als carrers no pavimentats.

Finalment, els agents de la via pública de l'Ajuntament s'in-
tegren en el sistema de control i vigilància municipal tant
en la prestació del servei de recollida de residus com en el
servei de neteja viària.

Març 2007
Yáñez,
1, 9, 10, 11, 19, 21, 28, 29
Moreno,
2, 3, 4, 12, 14, 20, 22, 30, 31
Balcells,
5, 6, 13, 15, 23, 24, 25
Trepat,
7, 8, 16, 17, 18, 26, 27

Moreno Av. de l’Onze de Setembre, 38 Tel. 93 544 41 80
Balcells C. Federico García Lorca, 4 Tel. 93 568 08 99
Trepat Av. de l’Onze de Setembre, 7 Tel. 93 568 17 48
Yáñez C. del Riu Mogent, 7 Tel. 93 568 09 47

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Concessió dels serveis de recollida de residus
i de neteja viària

Els serveis es reforcen amb més personal, més màquinaria i amb un sistema més rígid de control i vigilància
municipal a l'actuació de l'empresa adjudicatària

Febrer 2007
Yáñez,
19, 21, 28
Moreno,
20, 22
Balcells,
23, 24, 25
Trepat,
26, 27

FETS VIUS

Abril 2007
Moreno,
1, 9, 11, 17, 19, 27, 28, 29
Balcells,
2, 3, 10, 12, 20, 21, 22, 30
Trepat,
4, 5, 13, 14, 15, 23, 24
Yáñez,
6, 7, 8, 16, 18, 25, 26

Servei de neteja als mercats setmanals de Montornès



EDITORIAL

No és més net qui més neteja…
L'Ajuntament de Montornès del Vallès farà un enorme esforç pres-
supostari per millorar els serveis de neteja viària del nostre muni-
cipi, amb un increment de més de 200.000 euros. Després de
totes les obres que s'han realitzat al municipi durant els últims
anys, ara un dels objectius prioritaris de l'actual equip de govern
és el d'oferir un servei de neteja de qualitat que últimament havia
tingut diverses queixes.

Aquesta responsabilitat ha de recaure en un exercici de responsa-
bilitat compartida tant per la societat civil com pel nostre
Ajuntament, i és que en els darrers anys han proliferat tant les
queixes com també les campanyes com "Montornès cada dia més
net i sostenible" i "Estimo Montornès" per fomentar el civisme i
evitar la degradació dels espais públics, dels espais que són de
tots.

Algunes preguntes que ens hem de fer són: Faig servir les papere-
res? Tinc cura del poble com si fos casa meva? I és aquí on la dita
"no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta " hauria de
convertir-se en un referent de convivència, més quan  cada vegada
s'embruta més i es demana a la vegada més neteja i més serveis.

Parlar de neteja ens porta  també a parlar de civisme, de les per-
sones i de la seva interacció amb l'entorn, dels propietaris d'ani-
mals de companyia i de la seva educació, de relacions de veïnatge
i de realitats socioeconòmiques dispars que ens envolten en un
món cada vegada més egoista.

No podem arribar a l'absurd de dir que com que paguem impos-
tos el poble ha d'estar net. La formació en valors ètics i cívics
resulta de gran importància per garantir uns mecanismes de cons-
cienciació col·lectiva que permeti que el nostre municipi,
començant des de la implicació personal i familiar, es converteixi
en un agent educatiu permanent.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

La proposta, pionera a Catalunya, pretén que
els tres municipis, amb una població conjunta
propera als 50.000 habitants, puguin cobrir de
forma mancomunada les necessitats que es
derivaran de l'aprovació de la nova Llei de
promoció de l'autonomia personal i de l'aten-
ció a les persones en situació de dependència. 

Els tres alcaldes van presentar a l'ens provin-
cial, durant la primera quinzena del mes de
gener, la proposta perquè els assessori sobre
la forma més adequada de compartir recursos,
equipaments i serveis que donin resposta al
sistema nou per a l'autonomia i l'atenció a la
dependència (ajut a domicili, centres de dia,
places residencials, teleassistència, etc.)

L'objectiu final és sumar recursos en una
matèria difícil per a l'actuació individual dels
ajuntaments.

Amb la Xarxa d'atenció a les persones amb
dependència, Montornès, Montmeló i Parets
del Vallès proposen acordar models d'actuació
i disposar de forma mancomunada d'eines per
planificar l'assistència social.

Si l'estudi corrobora que la proposta és viable,
Montornès, Montmeló i Parets del Vallès sig-
naran un conveni de col·laboració que els per-
meti desenvolupar els objectius de treball de la
futura xarxa de recursos i serveis adreçats a
l'atenció de les persones amb dependència.

Proposta per
mancomunar l'atenció

a les persones
dependents

L'Àrea de Benestar Social de la Diputació
de Barcelona col·laborarà amb els
ajuntaments de Montornès, Montmeló i
Parets del Vallès per elaborar l'estudi de
viabilitat sobre la creació d'una xarxa de
recursos i serveis mancomunats per
atendre les persones amb dependència
dels tres municipis



Hi ha joves a Montornès? Algú es preocupa per la seva situació? Algú els pregunta com
veuen el poble? Quines coses necessiten? Tenen espais per esbargir-se i passar l’estona?
Accedeixen a la cultura? Troben a Montornès els estudis que els agrada? Tenen feina?
Troben habitatge? Algú els assessora sobre els temes que els interessa i preocupa?. Què
en pensen les seves famílies?
Fa bastant temps es va començar a treballar en l’elaboració del Pla Jove Local, impulsat
per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament, seguint el model proposat per la Generalitat.
Diversos col·lectius de joves del poble i persones individuals van treballar força, partici-
pant en diverses trobades i grups de treball, per donar respostes a aquests interrogants.
Finalment es va elaborar un document de propostes amb la voluntat de coordinar totes les
àrees de l’Ajuntament que poden actuar en l’àmbit de la joventut.
Cal destacar, però, que el projecte definitiu de Pla Jove Local no s’ha arribat a aprovar al
Ple, i per tant no s’ha posat en marxa. Queda clar que l’equip de govern actual no té la
voluntat de desenvolupar les mesures que es proposaven respecte als joves en relació a
temes com l’habitatge, l’oci i la cultura, l’accés a la feina, la formació o els equipaments
locals adreçats als joves.
Ens hem de preguntar novament: què ha passat? Per què ha servit l’esforç de tots aquests
joves? Ens queixarem després que no volen participar? Com es pot decebre precisament
els joves actius que tenen ganes de millorar el seu poble? Tothom té clar a qui s’ha de
preguntar.

ICV-EUiA vam insistir des del principi en la necessitat que el Pla Jove tirés endavant. Estem convençuts a més que si no
s’ha fet ha estat precisament pel gran potencial que tenien les propostes i per l’exigència que suposava de canviar radi-
calment l’actuació de l’Ajuntament cap a la gent jove del poble. 
És molt greu el que ha passat, però els joves afortunadament representen un gran percentatge de veïns i per tant tenen a
les seves mans canviar les coses. No hi ha excuses. Si els joves ho tenen clar, són la clau del canvi.
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ESPAI DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM

ESPAI DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA

Pels joves... A Montornès cal un canvi

José A. Montero, portevu del grup

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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ESPAI DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU

ESPAI DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC
A lo largo de los últimos cuatro años los ciudadanos de Montornés hemos sido víctimas de una serie
de acciones emprendidas por el equipo de gobierno(PSC-CIU) que no han hecho más que evidenciar
sus grandes carencias, como la falta de previsión ante los acontecimientos, su continua improvisa-
ción y su falta de organización y planificación. 
Si hacemos un pequeño esfuerzo y recordamos estos últimos años, veremos que desde que  empe-
zó la legislatura una serie de enormes obras invadieron el municipio, que no dudamos de la necesi-
dad de hacerlas, pero como siempre sin la planificación debida. Ahora sí, en  estos últimos meses
que faltan para las elecciones municipales estaremos bombardeados por las inauguraciones. Estas
obras han afectado de forma permanente y negativa a los ciudadanos, provocándonos todo tipo de
molestias y quebraderos de cabeza, pero eso si, mientras el ayuntamiento (PSC-CIU) invertían gran-
des cantidades de dinero en estas obras el resto del municipio seguía abandonado y en un estado de
dejadez total, solo hay que dar un paseo por Montornés para ver con nuestros propios ojos el esta-
do en que se encuentra la ciudad, calles, aceras e iluminación, etc. etc. Sin comentarios.
Otra asignatura que tienen pendiente es la creciente inseguridad del municipio, que en lugar de hacer
reaccionar al equipo de gobierno  para llevar a cabo acciones para poner remedio a esas situaciones,
no han hecho ni caso, ni siquiera han aumentado debidamente la plantilla de la policía local, que es
lo mínimo que se puede hacer en estos casos.
Para terminar, me gustaría hacer referencia a la falta de información que se le da al ciudadano y la
dejadez a la que está sometida el municipio tanto en lo urbanístico como en los servicios tales como
la recogida de basuras y la limpieza viaria, aunque eso sí, el recibo bien que lo han subido…
Es por todos estos motivos que desde el PP creemos que los ciudadanos merecemos mucho más de
lo que hasta estos momentos hemos recibido. Es necesario, sin duda, un cambio real, un cambio de
forma de hacer la política, un cambio en que lo primero sin duda sea el ciudadano. Tenemos la firme
convicción de que somos la mejor opción para enfrentarnos a los problemas reales, del presente y
del futuro, llevando a buen termino iniciativas adecuadas a los tiempos que corren.
Por todo esto estamos convencidos de que los ciudadanos y ciudadanas de Montornés depositarán
su confianza en nuestro saber hacer y en nuestro proyecto, para nosotros los ciudadanos y su bie-
nestar  es lo más importante.  PRIMERO LAS PERSONAS

Cristina Tarrés
Regidora Portaveu

El passat 21 de desembre els militants de CDC i CiU de Montornès vàrem portar a
terme l'assemblea per a l'elecció del cap de llista per a les properes eleccions muni-
cipals del 27 de maig d'aquest any, en la qual el nostre veí, Dídac Giribets i Monteis,
va ser elegit per unanimitat candidat de CiU a l'Alcadia de Montornès.

La proposta de Dídac Giribets com a nou candidat a l'Alcaldia de Montornès va ser
feta pel president local de CDC i CiU, Andreu Garrigó, i pel fins ara candidat a
l'Alcaldia, Ignasi Valls. Aquesta proposta va ser molt ben rebuda per part dels mili-
tants i simpatitzants de la nostra formació a Montornès.

Dídac Giribets, nascut a Montornès l'any 1978, és Llicenciat en Dret per ESADE,
membre del Consell d'Administració de diverses companyies, i participant molt actiu
en la vida associativa, cultural i esportiva de Montornès.

El nou candidat a alcalde va manifestar després de la seva elecció que “em poso al
servei públic per vocació de compromís social i per poder aportar la meva expe-
riència professional en la gestió d'organitzacions per poder potenciar el benestar
ciutadà dels veïns i veïnes de Montornès, per millorar la gestió municipal i fomentar
el sentiment i orgull de pertanyer al poble”.

Amb Dídac Giribets, des de CiU de Montornès treballem dia rere dia per poder donar
un nou impuls al nostre municipi i al nostre país. Ens sentim responsables dels bons
projectes que podem aportar al nostres veïns i veïnes, i per això et demanem la teva
confiança perquè el proper 27 de maig ens ajudis a portar endavant el nostre solid
projecte de futur per al Montornès del demà.

Didac Giribets, candidat de CiU a alcalde

Dídac Giribets, nou candidat a alcalde 



Feines d’instal·lació del Terminus Augustalis
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FETS VIUS

La instal·lació d’elements representa-
tius del passat de Montornès a les
rotondes de nova creació del municipi
s'emmarca dins del projecte de recu-
peració de la memòria històrica que
l’Ajuntament ha engegat en els darrers
anys.

L'escultura, que s'instal·larà a la
rotonda que s'ha construït a la con-

fluència de les avingudes de Barcelona
i d'Ernest Lluch, és una ametlla de
ferro colat amb un pes aproximat de
4.000 kilos, té una alçada propera als
tres metres i mig, una amplada de dos
metres, i un gruix d'un metre.

L'ametlla és obra de l'artista local
Jordi Camprubí. La figurai fa al·lusió al
topònim antic de Montornès, que en

l’època feudal, rebia el nom de Palau
d'Ametlla.

El Terminus Augustalis al
carrer
La reproducció del Terminus Augus-
talis, ubicada a la intersecció entre les
avingudes de la Llibertat, de Can Vila-
ró i d'Ernest Lluch, és molt fidel a l'o-
riginal que es pot visitar a la Galeria
Municipal de Can Xerracan. Té una
alçada d'1,90 metres, una amplada de
90  centímetres i un gruix de 43 centí-
metres. El material utilitzat ha estat la
pedra de Vinaixa.

La pedra de terme original està forma-
da per tres peces que daten del primer
quart del segle I dC. La fita va ser tro-
bada per atzar al mes de maig de
1998, als jardins de l'empresa Eaton
Livia, al Polígon Industrial El Raiguer. 

El Servei d'Arqueologia de la Gene-
ralitat de Catalunya va determinar que
es tractava d'un senyal de la via públi-
ca, és a dir, la van identificar com a un
terminus augustalis. Per la seva forma
i el seu volum, és un exemplar únic a
Catalunya.

Urbanització de dues rotondes amb elements històrics 
La rotonda nova entre les
avingudes de Barcelona i
d'Ernest Lluch serà la plata-
forma, a partir del mes març,
d'una escultura en forma

d’ametlla que farà al·lusió al
topònim feudal de Montornès.
D’altra banda, des de final
del mes de gener,  una
reproducció de la pedra de

terme Terminus Augustalis
presideix la rotonda situada a
la cruïlla entre les avingudes
de la Llibertat, de Can Vilaró i
d'Ernest Lluch.

Rotonda a la confluència de les avingudes de Barcelona i d’Ernest Lluch

La peça presideix la rotonda a la cruïlla de les avingudes de la Llibertat, Can Vilaró i d'Ernest Lluch



El procediment d'adjudicació de les obres finalitzarà el mes de març
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Adjudicació de les obres de
condicionament del nou

Casal dels Avis de Montornès Centre

La Junta de Govern Local, reuni-
da el 8 de febrer, va aprovar l'ad-
judicació de les obres del projec-
te de condicionament de la futura
seu del Casal a l'empresa Bassa
Mar SA per un import de
274.564,76 euros

Els treballs del nou Casal, ubicat a
l'avinguda de la Llibertat, davant de
l'edifici de l'Ajuntament, tenen una
durada prevista de tres mesos.

L'equipament per a la gent gran és
resultat d'una permuta de sostre edi-
ficable per un bé immoble que van
fer l'Ajuntament i l'empresa
Metrovacesa, promotora en l'àmbit
de la Unitat d'actuació número 18,
que correspon a l’avinguda de la
Llibertat.

L'espai té una superfície de més de
500 metres quadrats en planta i
sense barreres arquitectòniques.

A final del passat mes de juny, al
Teatre Municipal, el Servei per a la
gent gran va presentar una simulació
virtual de les instal·lacions noves als
socis del Casal dels Avis de
Montornès Centre. Els assistents van
tenir accés als plànols de l'equipa-
ment i van ser informats per l'arqui-
tecte tècnic encarregat del projecte.

Dependències amb espais
polivalents
L'actuació preveu un centre dividit en
diverses dependències com, per
exemple, una perruqueria femenina i
una altra de masculina, una inferme-
ria, una oficina, espais polivalents per
a ball, televisió, internet i tallers, ser-
vei de bar, i de guarda-robes. A més
d'un magatzem i un lavabo adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda.

L'Àrea de Benestar Social de la Dipu-
tació de Barcelona, mitjançant un con-
veni del programa Xarxa Barcelona, ha
destinat 90.000 euros per a l'actuació
de condicionament del nou Casal dels
Avis de Montornès Centre. La Conse-
lleria de Benestar i Família, per la seva
banda, ha compromès més de 70.000
euros per al projecte. El pressupost
municipal de 2006 preveia una despe-
sa de 300.000 euros.Plànol de les dependències del nou Casal dels Avis de Montornès Centre



Les obres d'execució del projecte tenen una durada prevista de sis mesos

Vista del carrer de Catalunya (a
dalt) i del carrer de Joan

Carles I (a baix)Vista del carrer de Princesa Sofia, a
tocar de Joan Carles I

Parc dels Gegants Plaça dels Remences

La UTE CESPA SA i Ferrovial Agroman
SA té previst dur a terme els treballs
de replanteig de la urbanització de la
zona a final de febrer.

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

El passat mes de novembre la Junta
de Govern Local va aprovar la contrac-

tació de la UTE CESPA SA i Ferrovial
Agroman SA per al desenvolupament
de la futura zona de passeig i d'esbar-
jo que enllaçarà els barris de la Bòbila
i del Castell-Can Comas. 

Les obres, que tenen una durada pre-
vista de sis mesos, es van licitar per
un import d'1.026.156,28 euros.
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S'inicia la urbanització del parc dels Gegants
i de la plaça dels Remences

Asfaltat dels carrers de Joan Carles I, 
de Princesa Sofia i de Catalunya

Properament s'iniciaran els treballs de condicionament dels
carrers de Joan Carles I, de Princesa Sofia i de Catalunya. El
projecte d'obres preveu l'asfaltat dels tres carrers del barri
de Vinyes Velles, la renovació de les voreres i la construc-
ció d’altres voreres que es necessiten.

La Junta de Govern Local va aprovar  la contractació dels
treballs a l'empresa REQUENA Societat Anònima per un
import de 192.206,25 euros.



L'Ajuntament, la Unió de
Botiguers i l'empresa
Pasquina SA han arribat a
un acord perquè les obres
de remodelació del carrer
Major s'iniciïn el proper
mes de juny
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Jocs infantils a la plaça nova del carrer dels Castanyers

Plaça nova al carrer dels Castanyers 

Remodelació del carrer Major

Les obres de remodelació del carrer
Major tenen una durada prevista de
sis mesos i la intenció és evitar que
afectin les èpoques de major intensitat
comercial.

L'any passat ja es va decidir ajornar
l'inici dels treballs fins que acabés la
campanya de Nadal de 2006.

Pasquina SA es va avenir a endarrerir
les obres, però en aquests primers
mesos de l'any no les ha pogut
començar perquè porta a terme el
desenvolupament d'un projecte a
Mollet del Vallès. 

Finalment, després de les converses
mantingudes entre el Consistori, els
comerciants i Pasquina SA, les obres
de remodelació del carrer Major
començaran previsiblement al mes de
juny.

El projecte té com a objectiu convertir
aquesta via principal de Montornès
Centre en una zona preferent per a
vianants i amb accés restringit a vehi-
cles.

La remodelació afectarà el tram com-
prés entre l'avinguda de l'Onze de
Setembre i la rambla de Sant Sadurní. 

El tram del carrer Major entre el carrer
de Palau d'Ametlla i la rambla Sant
Sadurní només permetrà l'accés dels
vianants. En el tram comprès entre el
carrer de Palau d'Ametlla i l'avinguda
de l'Onze de Setembre, els vehicles
podran circular amb restriccions, i
l'estacionament quedarà prohibit.

La intervenció urbanística preveu que
les voreres i la calçada quedin al
mateix nivell. Les voreres seran de
llosa de color platja i la calçada de
paviment d'aglomerat asfàltic.

L'actuació es complementarà amb la
instal·lació de mobiliari urbà i un
enllumenat públic nou.

La Brigada Municipal d'Obres enlles-
teix les obres de condicionament de la
plaça que disposa d’una superfície de
738,95 m2. A l'espai, s'hi han instal·lat
jocs infantils amb terra de cautxú.

La plaça tindrà accés des del carrer
dels Castanyers i des de la zona d'a-
parcament situada al costat de l’Ajun-
tament.

Les obres d'urbanització s'han portat
a terme després de la desinstal·lació,
el passat mes d'octubre, de l'estruc-
tura i dels mòduls de telefonia mòbil
que Telefònica tenia situats al sostre
de l'edifici que la companyia té al
número 4 de l'avinguda de la Llibertat.



L'avinguda de l'Onze de Setembre
forma part de la carretera BV-5001,
que pertany a la Diputació, per la qual
cosa la instal·lació d'elements a la via
s'ha de sol·licitar a l'Àrea d'Infraes-
tructures, Urbanisme i Habitatge de
l'ens provincial. 

La plataforma que es proposa serviria
d'element reductor de velocitat per als
vehicles que circulen per la zona i afa-
voriria l'accessibilitat dels vianants. 

Actualment, a l'alçada del carrer
Major, al davant del Casal dels Avis, hi
ha un pas de vianants amb les voreres
rebaixades a nivell de calçada.

L'Ajuntament ha adjuntat a la sol·lici-
tud un informe emès per la Prefectura

de la Policia Local de Montornès sobre
l'accidentalitat registrada al llarg de
l'avinguda de l'Onze de Setembre en el
període 2004-2006. 

Segons aquest informe, l'any 2004 hi
va haver 21 accidents de trànsit en
diversos punts d'aquesta via, el 19,4%
del total comptabilitzat per la Policia

Local al municipi. El 2005, el nombre
d'accidents va ser de 22, un 20,7% del

Les dades de 2006 contingudes en
l'informe indiquen que l'any passat la
taxa d'accidents va baixar pràctica-
ment a la meitat. Se'n van registrar 11,

Pas de vianants al davant del Casal dels Avis de Montornès Centre

L'Ajuntament ha demanat a la
Diputació de Barcelona la
instal·lació d'un pas de vianants
elevat a l'avinguda de l'Onze de
Setembre, a l'alçada del carrer
Major, davant de l’actual Casal
dels Avis de Montornès Centre
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El carrer Montseny enllaçarà
amb Manso Calders

Sol·licitud d'un pas de vianants elevat
a l'avinguda de l'Onze de Setembre

El carrer Montseny, un cop urbanitzat, connectarà Montor-
nès Centre amb l'avinguda d'Ernest Lluch i el sector de
Manso Calders. Aquesta via serà d'un únic sentit de circu-
lació i s'accedirà des de l'avinguda de l'Onze de Setembre.

La mobilitat en el sector de Manso Calders comptarà amb
una segona via de connexió. En aquest cas, l'enllaç d'en-
trada a Montornès Centre serà a través del carrer de la Pau,
al qual es construeixen els 35 habitatges de protecció ofi-
cial.

L'empresa Metrovacesa, promotora dels habitatges de
l'avinguda de la Llibertat, és qui es fa càrrec del cost de les
obres d'urbanització de la plaça de la Joventut i del carrer
Montseny.

Un Skatepark a Montornès
La Junta de Govern Local, reunida el 8 de febrer, va aprovar
la contractació de l'empresa Fundició Dúctil de Benito SL
per a la instal·lació d'una estructura amb diversos mòduls
per a la pràctica del monopatí.

El skatepark s'ubicarà al sector de Manso Calders, entre
l'IES Vinyes Velles i l'àrea urbanitzada del torrent de Vinyes
Velles. Els treballs s'han adjudicat per un import de
143.802,88 euros. En l'elecció del tipus d'estructura han
participat joves del municipi que practiquen l’skate board.

El parc, que comptarà amb set mòduls entre els quals hi
haurà rampes per fer salts i rampes per fer acrobàcies,
incorporarà aïllants sonors per evitar contaminació acústi-
ca.

tot
la qual cosa representa un 10,5% del

al

total.

.



Vista panoràmica de la zona que inicialment es proposa per a la creació d’un centre d’instal·lacions culturals polivalents

Inicialment el projecte s’ubica a la zona que ocupa ara l'escola Mogent, al carrer de Sant Isidre, quan
l'edifici deixi de tenir usos escolars
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Elaboració d'un pla d'equipaments culturals

Tècnics de l'àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona treballen en un
estudi sobre els usos, les necessitats i
els recursos de Montornès en l'àmbit
cultural.

Aquest és el pas previ per a l'elabora-
ció d'un informe que l'ens provincial
lliurarà a l'Ajuntament sobre un pla de
desenvolupament d'equipaments cul-
turals.

L'objectiu és cercar propostes tècni-
ques que permetin dotar el municipi
d'un centre d'instal·lacions culturals
polivalents. Inicialment, s'ubica el

projecte a la zona que ocupa ara l'es-
cola Mogent, al carrer de Sant Isidre,
quan l'edifici deixi de tenir usos esco-
lars.

Durant les darreres setmanes, els
experts del Centre d'Estudis i
Recursos Culturals de la Diputació
han mantingut entrevistes amb tèc-
nics municipals que treballen en l'àm-
bit cultural i amb representants d'as-
sociacions locals. 

En totes dues trobades s'ha tractat
d'analitzar, de forma conjunta, l'actual
situació de Montornès.

De forma paral·lela, el Consistori va
encarregar a una empresa especialit-
zada en mobilitat, un estudi de viabili-
tat de la proposta de creació d'un
aparcament soterrat a la mateixa zona
en la qual es projecta el futur centre
cultural.

L'informe corrobora la proposta
municipal que preveu la construcció
d'un aparcament amb 150 places per
a vehicles. Un 70% es posarien a dis-
posició dels ciutadans a través de
concessions administratives a 50 anys
i la resta de places es llogarien.

L'execució de les obres de construcció dels 35 habitatges
tindrà una durada aproximada de 18 mesos. La promoció
ha estat impulsada per l'Ajuntament i la cooperativa Llar
Unió Catalònia, vinculada al sindicat Unió General de
Treballadors, la UGT.

Els 35 habitatges es van adjudicar a través d'un sorteig
públic davant notari que es va celebrar al Teatre Municipal
el mes de maig de 2006. En total es van extraure 70 sol·lici-
tuds entre les 580 que van participar al sorteig. Les 35 pri-
meres sol·licituds van ser les adjudicatàries provisionals i la
resta van obtenir la condició de reserva. 

En el procés de formalització de l'adjudicació, alguns
sol·licitants amb dret de compra no van ser admesos i
altres van presentar la renúncia. Finalment, quinze persones
amb condició de reserva han pogut accedir a l'adquisició
d'un dels habitatges protegits.

Construcció dels habitatges de protecció oficial
El projecte de construcció dels 35 habitatges de protecció oficial, al carrer de la Pau, està en la fase d'obra
dedicada als fonaments i l'estructura de la superfície de l'aparcament



Des de final del mes de gener, el centre disposa d'un servei de menjador que funciona amb
cuina d'elaboració pròpia

Començades les
obres de l'escola
del camí de la
Justada
L'empresa Construcciones Riera SA ja
ha iniciat les obres del projecte de
construcció de l'escola de primària
que acollirà el CEIP Mogent. Segons
les previsions del Departament
d'Educació de la Generalitat, el centre
iniciarà la seva activitat al curs 2007 -
2008 amb dues línies d'ensenyament.

Els treballs han estat adjudicats pel
govern autonòmic a través de l'orga-
nisme Gestió d'Infraestructures SA
(GISA).

La futura escola, situada al camí de la
Justada, es construeix amb noves tèc-
niques basades en sistemes modulars
que permeten obtenir edificis de qua-
litat en terminis de temps més curts.

Orientació laboral per a alumnes d'ESO

Una visita al Saló Estudia, entre els
dies 21 i 25 de març, clourà les activi-
tats del programa local d'orientació
laboral i acadèmica. 

El mes de febrer s'han engegat, al vol-
tant de l'exposició "Després de
l'ESO..què?", un seguit de propostes
adreçades als alumnes de 4t d'ESO de
l'IES Vinyes Velles. A més de visites

guiades a la mostra, s'han organitzat
xerrades, atenció individualitzada  i
una sessió informativa sobre el siste-
ma educatiu.

La iniciativa ha estat organitzada per
les regidories de Benestar Social i
Joventut, pel Servei Municipal de
Promoció Econòmica i l'IES Vinyes
Velles.
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Servei de cuina a l'escola bressol municipal El Lledoner

Una vintena d'alumnes gaudeixen dels
àpats preparats directament a la cuina
de l'escola bressol municipal El
Lledoner. A final del mes de gener es
va incorporar al servei de menjador la
cuina d'elaboració pròpia en substitu-
ció del sistema de restauració col·lec-
tiva que s'oferia des de la posada en
marxa del centre.

Les instal·lacions s'han equipat i l'es-
cola compta amb la seva pròpia cui-
nera.

Servei de fisioteràpia
Des de començament d'aquest any
2007, s'han integrat a la dinàmica
escolar, de forma quinzenal, sessions
de fisioteràpia. El servei, que s’adreça
als infants a partir de 18 mesos, com-
plementa la psicomotrocitat i té voca-
ció preventiva.

L'objectiu és detectar precoçment les
possibles anomalies en el desenvolu-
pament motriu dels més petits i aler-
tar els pares. 

La música, l'anglès i l'esport infantil
són alguns dels trets específics del
projecte educatiu que el diferencien
d'altres ofertes formatives.

Alumnes de 4t d'ESO van visitar l'espai de noves ocupacions Porta22 de Barcelona Activa.



L'objectiu és que, un cop superades
les negociacions i els terrenys hagin
passat a titularitat municipal, es faci
un estudi de viabilitat per orientar la
funcionalitat de la masia i del refugi
antiaeri. Inicialment, s'apunta la pos-
sibilitat de crear espais culturals amb
activitats per a la recuperació de la
memòria històrica, i en concret del
període republicà i de la Guerra Civil. 

A final de febrer de 2006 es va fer
l'obertura del refugi sota la supervisió
d'experts, entre ells David Gesalí,
guanyador ex aequo, l’any 2004, de la
beca Montornès de recerca històrica. 

L'aeròdrom es va construir l'any 1938
gairebé tot en terrenys del municipi,
sobre l'espai que avui dia ocupen els
polígons el Congost, el Raiguer i el
sector Can Perellada.
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Negociacions per a l'adquisició de Ca l'Arnau i el refugi antiaeri
El Consistori està interessat en la compra d'aquests espais pel seu valor històric i patrimonial.

L'empremta dels romans a Montornès,
exposició itinerant 

El material gràfic de l'exposició L'em-
premta dels romans a Montornès, que
es va poder visitar a la Galeria Muni-
cipal de Can Xerracan el passat mes
de desembre, s'ha posat a disposició
de les escoles de primària i de
secundària, i també de les entitats
socioculturals del municipi.

La mostra itinerant que s'ha proposat
al centres inclou material divulgatiu
sobre el jaciment arqueològic de Can
Tacó - turó d'en Roina i les prospec-
cions realitzades, una reproducció en
format digital d'un estuc i un audiovi-
sual sobre les accions arqueològiques
i sobre les línies estratègiques del pla
director. A més, una imatge en format
ortofotomapa amb indicació dels jaci-
ments de l'època ibera i romana de la
zona.

L'inventari del
patrimoni cultural,

a l'abast dels
veïns

La Biblioteca de Montornès ha incor-
porat dos exemplars en CD de la ver-
sió pública de l'inventari del patrimoni
cultural de Montornès, elaborat amb la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona. Un dels CD està a disposi-
ció dels usuaris per mitjà del servei de
préstec.

L'inventari recull la referència de 157
elements que inclouen edificis i con-
junts arquitectònics, patrimoni moble,
documental, immaterial i natural. Per
a cada element s'ha elaborat una fitxa
amb informació sobre la seva tipolo-
gia, història, ubicació, etc.

L'Ajuntament i l'empresa
REPSOL BUTANO mantenen con-
verses des de fa alguns mesos
per a l'adquisició per part del
municipi dels terrenys als qual es
troben Ca l'Arnau i el refugi
antiaeri de l'aeròdrom 329,
construït durant la guerra civil
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L'Arxiu Municipal ha incorporat el
fons documental de l'antic "Patronato
local de homenaje a la vejez de
Montornès".

El patronat va existir entre 1960 i 1972
amb l’objectiu d’organitzar una festa
anual, entre els mesos de juny i juliol,
per retre homenatge a la gent gran.

Entre la documentació donada hi ha la
relacionada amb els comptes de l'or-
ganització de la festa anual al llarg
dels tretze anys d'activitat del Patronat
(liquidacions, rebuts i factures, relació
de donatius, etc.). El fons també conté
algunes llistes de la gent gran del
poble i algun programa imprès de la
festa d'homenatge.

La formalització de la donació del fons
a l’arxiu per part Pere Maymó Pocurull
s'ha fet per mitjà d'un conveni.

Fins ara l'Arxiu Municipal ha ingres-
sat, gràcies a les donacions de veïns
del municipi, fotografies, postals i
altres documents com programes de
festa major, cartells i díptics.

Restauració de peces iberes

Entre les donacions rebudes, desta-
quen diverses peces iberes proce-
dents del castell de Sant Miquel, que
actualment es troben en fase de res-
tauració.

En total hi ha aproximadament mig
centenar de fragments que correspo-

nen possiblement a dos atuells o
gerros  de grandàries diferents.

La restauració de les peces va a càrrec
dels mateixos experts que han partici-
pat en la restauració de part de les tro-
balles del jaciment arqueològic de Can
Tacó - Turó d'en Roina.

Donació del fons del “Patronato local de homenaje a la vejez”
El patronat va existir al municipi entre 1960 i 1972. La donació ha anat a càrrec de Pere Maymó
Pocurull, que va ser el darrer secretari de l'entitat

Peces iberes del castell de Sant Miquel

Documents del fons del patronat

Cinema infantil gratuït i en català al Teatre Municipal
La programació inclou cinc pel·lícules que es projecten, de forma gratuïta, cada diumenge, a les sis de la tarda
El Teatre Municipal acull cada diumen-
ge a la tarda una sessió gratuïta de
cinema infantil en català. La proposta
ha estat organitzada per l’Ajuntament
de Montornès i el Consorci per a la
Normalització Lingüística, amb el
suport de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat.

La programació s’ha iniciat el 25 de
febrer, amb la pel·lícula Monster
house.  La proposta per al 4 de març
és un clàssic del còmic dut a la panta-
lla i animat en 3D: Astèrix i els víkings.

El dia 11 es podrà veure Veïns inva-
sors, una pel·lícula d’humor per a
petits i grans, i el 18 de març, El somni
d’una nit de Sant Joan, una adaptació
lliure i animada per al públic infantil
del Somni d'una nit d'estiu de William
Shakespeare.

El cicle es tancarà el 25 de març, amb
Charlie i la fàbrica de xocolata.
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Preparant Sant Jordi

La regidoria de Festes, juntament amb
les entitats del municipi, ultima la pro-
gramació de Sant Jordi. Enguany les
activitats començaran el dissabte 21
d'abril amb un matí dedicat als petits i
als joves amb tallers a la plaça de Pau
Picasso.

El diumenge 22, els Gegants i la colla
de Drac i Diables acompanyaran la
cercavila que tornarà a comptar amb
la col·laboració dels Xics de Gra-
nollers. A partir de les 12h del migdia
els Xics oferiran una demostració cas-
tellera a la plaça de Pau Picasso.

La plaça de Pau Picasso també aco-
llirà durant tot el dia 23 les parades de
roses i llibres dels establiments i les
entitats de Montornès. A les 10.30h hi
haurà teatre per als més petits, amb
La Ventafocs i a les 11.30h, sardanes
amb la Cobla Canigó. 

A la tarda, a partir de les 16.30h, el
Casal de Cultura, la Biblioteca, i el
CIJC acolliran una marató de contes.
També hi haurà animació infantil, a
partir de les 19.15h, amb el grup
Pepsicolen.

Cicle de Nous intèrprets
Després de l'experiència i la bona
acceptació dels concerts professio-
nals que es poden escoltar en els
Diumenges Musicals a l'església de
Sant Sadurní, l'Escola Municipal de
Música ha posat en marxa un cicle de
nous intèrprets a l'Església Nostra Se-
nyora del Carme de Montornès Nord.

El cicle ofereix a músics amateurs i
estudiants de nivell avançat possibili-
tat de tocar en públic.

El primer concert es va fer l'11 de
febrer i va anar a càrrec del cantant
Abel Álvarez, amb acompanyament de
piano de Swapna Sanroman i de Júlia
Carrasco, que va interpretar diverses
peces en violoncel.

Tots dos són músics molts joves i han
estat alumnes de l'Escola Municipal de
Música, amb la qual mantenen la relació.

Concurs per
escollir un nom i
un nou logotip per
al CIJC

El Centre d’Iniciatives Juvenils i
Culturals es va inaugurar durant la
Festa Major d’hivern de l’any 2001, tot
i així no va ser fins al mes d’abril de
l’any següent que va engegar les acti-
vitats.

L’objectiu del concurs que s'ha con-
vocat és dotar l’equipament amb un
nom i una imatge que identifiqui ple-
nament el sentit de l’activitat que s’hi
desenvolupa: l'educació d'infants i
joves del municipi en el seu temps de
lleure.

El nom de Centre d’Iniciatives Juvenils
i Culturals va ser, aleshores, un punt
de partida per poder començar l’acti-
vitat. Ara, després d'una trajectòria de
cinc anys que ha servit per definir i
consolidar diverses línies d'actuació
(espai jove, espai de joc infantil, inte-
rrelació amb la dinàmica social i cul-
tural del municipi, etc.) del que es
tracta és de trobar un nom més rela-
cionat amb l'esperit de l’equipament.

El termini de presentació de propostes
per al concurs de nom i logotip del
CIJC acabarà el 31 de març.

Les activitats es desenvoluparan entre el 21 i el 23 d'abril

Un moment del primer concert del cicle

La renovació de la imatge
corporativa del centre
coincideix amb la celebració
del cinquè aniversari de
l’equipament

Inauguració del CIJC, al novembre de 2001 



Biblioteca de Montornès
Carrer de Can Parera, 34
Horari: De dilluns a divendres de
15.30 a 20.30h Dijous de 9.30 a
13h i dissabtes de 10
a 13h
Telèfon: 93 568 65 30
Fax: 93 568 65 31
b.montornes@diba.cat

Av. Mogent, 2
Horari: De dilluns a divendres de
15 a 21h 
Telèfon: 93 572 17 19
Fax: 93 568 11 49
casalcultura@montornes.cat

Casal de Músics de
Masferrer
Can Masferrer 
Contacte:
Centre d’Inicitives Juvenils i
Culturals

Casal dels Avis de
Montornès Centre
Carrer Major, 2
Horari: De dilluns a diumenge de
9 a 13.30h i de 15 a 20.30h
Telèfon: 93 568 00 95

Casal dels Avis de
Montornès Nord
Carrer de Hermanas de la Virgen
Niña, 4-6
Horari: De dilluns a diumenge de
9 a 13.30h i de 15 a 20.30h
Telèfon: 93 568 11 89

Carrer de la Llibertat, 10
Horari: De dilluns a divendres de
15h a 21h Dimarts de 9.30h a
12h
Telèfon: 93 572 39 39
Fax: 93 568 11 49
cijc@montornes.cat

Escola Bressol
Municipal el Lledoner 
Carrer de Vallès , s/n
Horari: Dilluns, dimecres i diven-
dres de 10 a 12h Dimarts i
dijous de 15 a 17h
Telèfon: 93 568 61 86 
ebm_el_lledoner@yahoo.es

Escola Municipal
de Música, Dansa i
Aula de Teatre
Carrer de Can Parera, 36, 3ª
planta
Horari: De dilluns a divendres de
17 a 21.30h
Telèfon: 93 568 63 67
Fax: 93 568 60 87
emusica@montornes.cat

Galeria Municipal
de Can Xerracan
Pl. dels Països Catalans, 1
Contacte: Casal de Cultura
Horari: Obert en període d'expo-
sicions de dimarts a dissabte de
18.30 a 20.30h Dissabte d’11.30
a 13.30h i de 18.30 a 20.30h
Diumenge i dilluns tancat

Masia del Molí
Av. d’Icària, 7-9
Horari: De dilluns a divendres de
9 a 14h
Telèfon: 93 572 14 10
a8960099@xtec.cat

Ràdio
Montornès
Emissora Municipal 
Pl. dels Països Catalans, 1
Horari: De dilluns a divendres de
9 a 21h
Telèfon: 93 568 20 00
Fax: 93 568 26 01
radiomontornes@montornes.cat

Teatre Municipal
Passatge del Teatre, 3
Contacte:
Centre d’Inicitives Juvenils i
Culturals

Deixalleria de
Montornès
Av. Mogent – Can Masferrer
Horari: De dimarts a divendres
de 10 a 13h i de 16 a 19h
Dissabte de 10 a 14h i de 16 a
19h Diumenge de 10 a 14h
Dilluns tancat.
Telèfon: 93 568 48 00
cresidusvo@cresidusvo.com

Zona Esportiva
Municipal - Montornès
Centre
Gran Vial, 3
Contacte:
Departament d’Esports
Av. de la Llibertat, 2
Horari: De dilluns a divendres,
de 9 a 14h
Telèfon: 93 572 11 70
esports@montornes.cat

Zona Esportiva
Municipal - Complex
Esportiu Montornès
Gran Vial, 3
Gestió
Esportiva
Montornès, SL (grup SEAE)
Telèfon: 93 568 69 07 
direccio@cemmontornes.com

Zona Esportiva
Municipal - Montornès
Nord
Carrer de les Tres Creus, 1
Contacte:
Departament d’Esports
Av. de la Llibertat, 2
Horari: De dilluns a divendres,
de 9 a 14h
Telèfon: 93 572 11 70
esports@montornes.cat

GUIA d’equipaments municipals


