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L'Ajuntament ha engegat una altra campanya d'infor-
mació i de sensibilització per a la recollida selectiva
dels residus urbans. 

La campanya inclou la difusió d'un cartell i d'un des-
plegable informatiu sobre la tria i la separació dels
residus i sobre els contenidors que s'han d'utilitzar,
de forma específica, per a cadascuna de les deixalles
domèstiques. També s'indiquen els horaris d'aporta-
ció de la matèria orgànica i dels residus destinats al
contenidor de rebuig.

La publicació, que s'ha distribuït pels domicilis, recor-
da la vigència de l'ordenança municipal sobre els resi-
dus a la via pública. El document destaca que la nor-
mativa preveu sancions d'entre 50 i 300 euros per a
les infraccions d’abocar o abandonar deixalles en
llocs i horaris no autoritzats, fer malbé contenidors,
no realitzar la separació en origen, utilitzar conteni-
dors de forma errònia, etc. El desplegable informa
també de com es pot fer ús dels serveis gratuïts de la
deixalleria i de la recollida de trastos vells. Completa
la informació, un capítol específic dedicat als residus
industrials i comercials.

Segons les dades de l’empresa Serveis Ambientals del
Vallès Oriental SA, durant l'any 2006, a Montornès es
van recollir 224.537 quilos de paper, 193.640 quilos
de vidre i 109.305 quilos d'envasos. Mitjançant el ser-
vei porta a porta, adreçat als establiments, es van
acumular 131.700 quilos.

Les dades del Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental indiquen que, en relació a la matè-
ria orgànica, l'any passat es van recollir al municipi
751,95 tones.

El fet de no triar bé les deixalles té conseqüències
econòmiques. Els serveis de tractament i d'eliminació
de residus s'incrementen i repercuteix directament
sobre la taxa de recollida d'escombraries. Aquest any,
per exemple, la taxa s'ha apujat un 11,85% en relació
a 2006.

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

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

Campanya de sensibilització sobre els residus urbans

“Montornès cada dia més net i sostenible” és el lema de la campanya que té com a objectiu conscienciar els
ciutadans de la importància de dipositar els residus domèstics al contenidor corresponent

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

FETS VIUS



EDITORIAL

Montornès viu en família…
Durant aquesta legislatura hem treballat per aconseguir un model
de ciutat amb més i millors serveis, perquè hem de recuperar la
ciutat per als ciutadans i les seves famílies.

Més espais públics, més zones enjardinades, més voreres
àmplies, més zones de vianants, eliminació de les barreres arqui-
tectòniques, gronxadors per a la canalla i mobiliari urbà de quali-
tat seran els elements essencials d’aquest projecte per viure en
família.

De fet, la plaça de Pau Picasso, la nova plaça de la Joventut , la
nova plaça del Sud, la plaça de l'Autonomia i del Primer de Maig,
la zona verda de les Feixes i el Torrent de Vinyes Velles s'han con-
vertit en el punt de trobada de les nostres famílies, però el projec-
te més important els propers anys ha de ser aconseguir convertir
tota la muntanya de les Tres Creus en un gran parc amb zones de
pícnic, camins per passejar i fer esport, i un equipament polivalent
per fer activitats de tot tipus.

Perquè volem famílies i persones vives, autònomes i responsables
en un Montornès dinàmic i obert a la seva gent, volem famílies
democràtiques i justes en un Montornès solidari i participatiu
tenint en compte les necessitats dels seus membres i de les per-
sones de la comunitat on viuen, perquè apostem per les famílies
solidàries i comprensives.

Estic convençut que entre tots els ciutadans i ciutadanes de
Montornès aconseguirem un poble amb civisme per viure en
família. Un poble per sentir-se orgullós.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

L'empresa PILSA, adjudicatària del servei de
recollida dels residus urbans, elabora un estu-
di de viabilitat per al soterrament dels conteni-
dors.

Actualment, el municipi disposa de 546 conte-
nidors, dels quals 229 es destinen al rebuig,
148 a la matèria orgànica, 53 són de paper i
cartró, i 21 serveixen per a la recollida de
vidre. Els darrers 55 contenidors contenen els
envasos.

L'experiència en altres municipis ha posat de
manifest que el soterrament dels contenidors
específics de brossa promou entre els ciuta-
dans el reciclatge de les deixalles. Aquesta
instal·lació també ajuda a reduir l'impacte
visual i les pudors, i permet ampliar la capaci-
tat de dipòsit.

Estudi per al
soterrament

de contenidors

El projecte per a la instal·lació soterrada
dels contenidors afectarà tot el municipi

Part visible del model de contenidor que es proposa 

L'anàlisi de viabilitat del projecte inclourà una
proposta sobre el mètode tècnic que s'utilit-
zarà per al buidatge dels residus. Els sistemes
més estesos són, d'una banda, el d'elevació
del contenidor mitjançant una grua amb
ganxo i l’abocament de les deixalles al camió
de recollida, i de l’altra, el sistema d'elevació
de la plataforma, a la qual s'ubiquen els con-
tenidors, mitjançant un mecanisme hidràulic
que es controla des del vehicle.

La primera tècnica té l’avantatge de fer ús
d'un mecanisme senzill amb un manteniment
mínim i sense equips addicionals.



Aquesta és la darrera revista municipal de la legislatura, és doncs l'hora de tancar una
etapa i començar a pensar en la següent. El proper 27 de maig hi ha eleccions municipals
i estem cridats a decidir. Serà el gran moment de la democràcia, en el qual les forces polí-
tiques callaran perquè parlin només els ciutadans i les ciutadanes.
El balanç d'aquests quatre anys no pot ser més decebedor. Per això des d'ICV-EUiA pen-
sem que ara el millor és centrar-se en el que cal fer a partir d'ara, situant en positiu les
propostes i possibilitats que tenim tots plegats per endavant. 
Sovint pensem que res canvia, que no podem fer res davant del que està passant. No és
cert. Els veïns i veïnes tenim la responsabilitat de decidir les persones que ens han de
representar a tots, com a regidors i regidores, així com també el proper alcalde. Però,
sobretot, hem de decidir el model de poble que volem i les actuacions que s'hauran de dur
a terme per aconseguir-ho.
Les persones som el més important d'un poble, no pas el ciment i els totxos. Cal millorar
l'atenció i els serveis per respondre a les necessitats i preocupacions de la gent.
Des d'ICV-EUiA volem un poble per gaudir, amb una sanitat i una educació de qualitat.
Volem un poble habitable, net, amb carrers i places pensats per a les persones. Volem un
poble participatiu, amb una bona convivència i estimat per tothom.
La dedicació a l'Ajuntament cal que sigui amb voluntat de millorar el poble, amb esforç i
constància. Aquest ha de ser l'únic interès. Per això vam estar en contra de la pujada des-
proporcionada dels sous de l'alcalde i dels regidors, que es va aprovar en el seu dia. Així
que, serem coherents i, si governem, el primer que farem serà rebaixar-los.

En definitiva, creiem que cal un canvi de model, i és amb aquesta voluntat que ens presentem a les eleccions. Us propo-
sem treballar des de l'honestedat i la transparència. Estem preparats i volem dirigir l'Ajuntament amb ètica, amb valors i
treballar amb eficàcia. Volem fer de les preocupacions de la gent les nostres ocupacions.
Tu tens la paraula. A Montornès cal un canvi de debò i només tu pots decidir.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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ESPAI DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM

ESPAI DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA

Moment de canvi

José A. Montero, portaveu del grup
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ESPAI DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU

ESPAI DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC

Montornés  tiene unas carencias obvias a nivel de Cultura,
Educación, Deportes, Urbanismo, Medio Ambiente, Ha-
cienda, Servicios Sociales, Juventud, Seguridad, Sanidad y
Participación Ciudadana. Nuestro programa electoral es
real y concreto. Analizando las carencias y aportando solu-
ciones. Nuestra voluntad es poder llevarlo a cabo, con
vuestra ayuda, para lograr lo que todos deseamos y que no
es otra cosa que dotar a nuestro municipio de infraestruc-
turas y servicios que nos den una mejora en nuestra cali-
dad de vida. 
Modernizándolo y haciendo que cada vez nos sintamos
más orgullosos de vivir y de ser de Montornés.  Un com-
promiso propio y que une a todo un equipo de gobierno
que, desde el primer día, estará en funcionamiento para
todos los ciudadanos y ciudadanas de Montornés.
Para nosotros, los ciudadanos y su bienestar es lo más
importante.
"PRIMERO LAS PERSONAS". Ahora más que nunca es
necesario un cambio real, un cambio de forma de hacer la
política. TODO DEPENDE DE TI. TÚ DECIDES..
Cristina Tarrés  (Candidata a Alcaldesa)

Ahora es posible el cambio,
todo depende de ti.
Tú decides…
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Montornès recupera una zona de passeig que abasta des de Can Coll fins a l'avinguda d'Ernest Lluch i, des
d'aquest punt, connecta amb les avingudes de Can Vilaró i de la Llibertat

Obertura del Parc del Torrent de les Vinyes Velles

Des del 6 de maig ja es pot accedir a
la zona de passeig per a vianants i
bicicletes, situada a la urbanització
nova dels torrents de Vinyes Velles i
de la Torre.

L'any 2005 es van encetar les obres
d'urbanització del torrent de Vinyes
Velles, que va des de Can Coll fins a
l'avinguda de Barcelona. 

El projecte va sorgir d’un procés de
participació ciutadana que l'any 1998
va servir per escollir l'estètica i els
usos públics de l'espai nou. L'actuació
ha inclòs també la construcció d'una
passarel·la per enllaçar els carrers de
Joan Carles I i dels Pins. Aquest pont
elevat, que ha permès connectar el
sector de Vinyes Velles amb el centre
del municipi, va ser un dels suggeri-
ments proposats pels veïns que van
participar en el procés d'elecció popu-
lar.

Les obres d'urbanització del tram que
pertany al torrent de Vinyes Velles,
amb una superfície de 30.837 m2, van
ser adjudicades per un import de
1.162.835 euros a l'empresa Servia
Cantó SA i Contratas y Ventas SA. El
projecte ha comptat amb una subven-
ció de 500.000 euros atorgada pel
departament de Governació i
Administracions Públiques de la
Generalitat, mitjançant el programa
d'actuacions per al període 2005 -
2006 del Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya.

Urbanització del torrent de la
Torre
Un any després de l'inici dels treballs
al torrent de Vinyes Velles, les promo-
tores d'habitatges de la unitat d'actua-
ció número 6 Manso Calders van
començar a desenvolupar el projecte
que afectava el torrent de la Torre, que
correspon al tram comprès entre
l'avinguda de Barcelona i l'avinguda
d'Ernest Lluch. Des d'aquest punt el
passeig connecta amb les avingudes
de Can Vilaró i de la Llibertat.

En aquest sector, que compta amb
una superfície de 8.249 m2, s'ha creat
una zona arbrada, s'ha instal·lat mobi-
liari urbà i s'ha condicionat un camí al
qual es pot accedir des de l'avinguda
de Barcelona o des del tram del torrent
de Vinyes Velles, passant per sota del
pont.

També en aquesta zona s'ha habilitat
una estructura per a la pràctica del
monopatí.

Eliminació de les torres d'alta
tensió
Montornès és un dels primers pobles
de Catalunya on una línia d'alta tensió
se soterrarà en gran part amb fons
públics.

Paral·lelament als treballs d'urbanitza-
ció del Parc del Torrent de les Vinyes
Velles, es van construir les rases i les
canalitzacions per les quals se sote-
rrarà un quilòmetre de la línia de 110
kw, des de Can Coll, a l'alçada del
cementiri, fins a l'avinguda d'Ernest
Lluch. Això representarà l'eliminació
de 5 torres, 2 ubicades al torrent de
Vinyes Velles i 3 al torrent de la Torre.
L'actuació té un pressupost que volta
els 1.800.000 euros. 

L'Ajuntament i el govern de la
Generalitat van signar el juliol de 2006
un conveni que ha permès al municipi
accedir al capítol de subvencions del
Pla de l'Energia de Catalunya 2006 -
2015 que destina fons per desplaçar o
soterrar de forma progressiva els
trams de línies elèctriques d'alta ten-
sió que passen per zones urbanes.

A més de les dues administracions,
cofinancen el projecte els promotors
dels habitatges de la unitat d'actuació
número 6 Manso Calders i de la unitat
número 18 de l'avinguda de la
Llibertat. El Consistori assumeix el
cost de l'obra civil, uns 800.000
euros, i la gestió de l'aportació de
500.000 euros dels promotors. 

Vista panoràmica del parc

Passarela de vianants que uneix els carrers de Joan Carles I i dels Pins



La plaça de l'Autonomia combina zones enjardinades i de passeig amb instal·lacions infantils per jugar

La Brigada Municipal d'Obres ha
enllestit els treballs de condiciona-
ment de la plaça de l'Autonomia. Els
3.063,59 m2 de superfície de la plaça
s'han dividit en tres àrees d'ús públic
envoltades d'una zona enjardinada.

Dues són per a l'esbarjo de la canalla
i tenen jocs infantils adaptats a diver-
ses franges d'edat. Una d'aquestes
àrees, l'adreçada als més petits, està
protegida per una tanca de fusta que
aïlla els infants i els seus acompan-
yants de la resta d'usuaris de la plaça.
L'espai reservat es complementa amb
mobiliari urbà format per papereres i
bancs.

La tercera àrea és de pas i disposa de
bancs per al descans. El passeig és un
camí de sorra que travessa la plaça i
la connecta amb la via pública.

La Diputació de Barcelona, mit-
jançant el programa Xarxa Municipis,
ha aportat al mobiliari urbà de l'espai
un total de 10 bancs.

Al costat de la plaça de l'Autonomia
hi ha el jardins del doctor Pedro
Chavarria, que es van condicionar per
a la instal·lació el passat mes de
novembre del monòlit en memòria de
qui va ser metge de moltes famílies
del municipi durant més de 30 anys.
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Espais d'esbarjo nous a la plaça de l'Autonomia



La plaça de la Joventut ha
canviat la seva fesomia per-
què s'ha vist afectada per les
modificacions urbanístiques
que ha comportat el des-
plaçament del traçat de
l'avinguda de la Llibertat i el
desenvolupament de la unitat
d'actuació número 18, situa-
da a la mateixa via
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La plaça de la Joventut canvia la fesomia

La remodelació i redistribució de l'es-
pai de la plaça de la Joventut n’ha
suposat l'augment de la superfície que
és ara de 2.007 m2, enfront dels 1.776
m2 que tenia abans dels canvis urba-
nístics a la zona.

La plaça, que recupera els jocs infan-
tils i la parada de bus, presenta un
paviment amb una combinació de
llamborda i de llamborda i gespa, en
substitució de la sorra. Els accessos a
l'espai són al mateix nivell que el pri-
mer tram recentment urbanitzat del
carrer Montseny i el perllongament del
carrer del Riu Mogent.

L'empresa Metrovacesa, promotora
dels habitatges de l'avinguda de la
Llibertat, és qui s'ha fet càrrec del cost
de les obres de la plaça de la Joventut.

A l'altra banda del carrer, a l'entrada
de l'edifici consistorial, els jardins
s'han ampliat en 1.990 m2 la qual cosa
ha permès la creació d'una zona de
passeig que es perllonga per l'avingu-

da de la Llibertat. Igual que la plaça de
la Joventut, el paviment de l'espai nou
té una combinació de llamborda i de
llamborda i gespa. Els treballs de la
plaça de la Joventut i dels jardins de

l'Ajuntament han estat executats per
l'empresa Pasquina SA. Durant la pri-
mera quinzena del mes de juny que-
darà enllestida la urbanització d'a-
quest sector.

L'Ajuntament ha sol·licitat a la Direcció General de
Seguretat Ciutadana del Departament d'Interior l'autoritza-
ció perquè la Policia Local pugui fer ús de videocàmeres a
la plaça de Pau Picasso.

El Consistori motiva la sol·licitud argumentant que el dis-
positiu permetrà incrementar, davant l'augment d'actua-
cions de vandalisme i aldarulls, el nivell de protecció dels
béns, del patrimoni municipal i de les llibertats de les per-
sones. De la mateixa forma, en la sol·licitud s'afegeix que
es vetllarà perquè els drets i les llibertats constitucionals no
es puguin veure pertorbats per un excés de gelosia en la
defensa de la seguretat pública.

El juny de 2006, en una enquesta a 300 ciutadans inclosa a
la diagnosi social de la població en relació a les noves tec-
nologies de la informació, un 35% dels consultats es va
mostrar molt d'acord amb la implantació de sistemes de
videovigilància al municipi, un 32% bastant d'acord i un
15% gens d'acord.

Sol·licitud per usar càmeres de seguretat a Pau Picasso



L'Aula de Formació d'Adults, que els darrer anys ha
ocupat espais del CEIP Marinada, s'ha ubicat definiti-
vament en un edifici situat al costat d'aquesta escola
de Montornès Nord.

El centre, amb un accés independent pel carrer de la
Llibertat, té una sala per al professorat, dues aules
dedicades a la formació i una tercera destinada a la
informàtica i les noves tecnologies.

Els treballs de condicionament de les instal·lacions per
dotar-les de funcionalitat escolar han anat a càrrec del
Servei Territorial d'Educació de Barcelona i Comar-
ques del Departament d'Educació de la Generalitat.
L'ens autonòmic ha aportat també mobiliari per a l'au-
la, mentre que l'Ajuntament s'ha encarregat del condi-
cionament de l'exterior del centre i s'ocupa de la nete-
ja de l'edifici.

Enguany, 159 alumnes segueixen les classes de for-
mació instrumental i d'ensenyaments inicials, com ara
llengua castellana per a les persones nouvingudes.

Montornès disposa d'una aula dedicada a la formació
d’adults des de l'any 1982. Inicialment hi treballaven
dos mestres, però el curs 2002 - 2003, davant l'incre-
ment d'alumnes, l'Ajuntament va incorporar un tercer
professor al claustre.
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Dependències noves per a
l'Aula de Formació d'Adults de Montornès

Seguiment de les obres de l’escola del Camí de la Justada

El Conseller d'Educació, Ernest Maragall, va inaugurar el 22 de març les dependències de la nova Aula de
Formació d'Adults de Montornès

Una delegació integrada per represen-
tants municipals i de la Generalitat ha
visitat la darrera setmana d’abril les
obres de construcció de la nova esco-
la de primària al Camí de la Justada,
per fer seguiment del projecte.

També el passat 22 de març, el
Conseller d’Educació, Ernest Mara-
gall, va visitar aquestes obres i les
dependències provisionals que utilitza
l'IES Montornès al carrer de Josep
Terradelles, al mateix lloc on s'ha de
construir el nou institut.

IES Marta Mata
El segon IES de Montornès ha pres el
nom de Marta Mata.

El Consell Escolar del centre, després
d’estudiar diverses propostes, va
decidir per unanimitat el 27 de març
proposar el nom de la mestra, peda-
goga i política Marta Mata, recent-
ment desapareguda, en reconeixe-
ment al seu extens treball per l’escola
pública catalana de qualitat.



Les conclusions del Pla Director
de la Societat de la Informació i
el Coneixement posen de relleu

la necessitat de millorar les con-
dicions actuals a nivell de planifi-
cació i infraestructures per tal que

les noves tecnologies puguin arri-
bar a la ciutadania amb les màxi-
mes garanties
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Conclusions del Pla Director de la Societat de la Informació
i el Coneixement (PDSIC)

A final de març es van presentar les
conclusions del Pla Director de la
Societat de la Informació i el
Coneixement per als municipis de
Montornès, Montmeló, Vilanova i
Vallromanes. L'acte, celebrat a la Sala
de la Concòrdia de l'Ajuntament de
Montmeló, va comptar amb la presèn-
cia de representants municipals de les
quatre poblacions i del Consorci
Localret, que ha estat l'encarregat de
la planificació i el seguiment del pro-
cés d'elaboració del pla. 

El projecte va començar el maig de
2006. A la primera fase d'elaboració
del pla es va fer una diagnosi de l'ús
de les TIC al municipi per mitjà de 300
enquestes a ciutadans i empreses de
la població.

De l'estudi, dirigit per l'empresa
Gabinet Ceres, es va extreure que 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, i en un 92% de les
consultes, almenys la meitat dels
membres de la unitat familiar disposa
de telèfon mòbil. En el cas del teixit
empresarial, el 89% disposa d'ordina-
dors, 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.

Partint d'aquestes dades es va posar
en marxa un procés de debat estratè-
gic articulat en quatre comissions sec-
torials integrades per ciutadans, enti-
tats i associacions. Els quatre àmbits
treballats són: educació i formació,
empresa i nova economia, administra-
ció i xarxa ciutadana, i infraestructu-
res. El debat, que ha comptat amb el
suport en línia de l'eina Consensus ha
permès establir diverses línies estratè-
giques en cada àmbit, amb objectius
concrets i propostes d'accions a
emprendre.

Síntesi de les conclusions
Infraestructures:
El Pla recomana crear una mesa
de coordinació de les telecomuni-
cacions entre tots els ajuntaments,
millorar la cobertura dels opera-
dors de telefonia mòbil, promoure
solucions a les deficiències de
cobertura del servei de banda
ampla per part dels operadors,
solucionar les deficiències de
cobertura de TV i TDT i garantir
l'evolució futura de les xarxes
sense fils wifi. 

Economia:
El document proposa, com a línia
estratègica de futur, aprofitar l'ús
de les noves tecnologies per incre-
mentar la competitivitat, especial-
ment la de les pimes locals,
fomentar les sinèrgies entre els
diferents agents socioeconòmics
del territori, potenciar les empre-
ses de serveis TIC locals i posar
en marxa accions de sensibilitza-
ció i conscienciació sobre els
avantatges en l'ús de les TIC.

Ensenyament:
Es proposen tres línies de treball
orientades a la millora de les pos-
sibilitats d'accés a les TIC per part
del conjunt de la ciutadania, amb
la millora de les infraestructures i
l'equipament dels centres educa-
tius, la sensibilització i millora de
l'oferta formativa per al conjunt de
la ciutadania, amb la creació d'una
comissió encarregada de dis-
senyar un pla conjunt de formació
entre els quatre municipis, i la uti-
lització de les TIC com a instru-
ment de dinamització i cohesió
social als quatre municipis.

Administració i xarxa ciutadana:
El Pla indica la necessitat de treba-
llar en millores internes a
l'Ajuntament, i en les relacions
entre l'Ajuntament, el ciutadà i les
empreses. Així mateix, es recoma-
na millorar les relacions entre
administracions i avançar en el
suport a la participació ciutadana
amb l'ús de les noves tecnologies.Acte de presentació pública de les conclusions

del Pla

El pla inclou línies estratègiques en els àmbits
de l'economia, les infraestructures, l'adminis-
tració i l'educació



El projecte, impulsat per la Biblioteca de Catalunya, preveu crear el fons del Patrimoni Digital
Català amb la incorporació d'un gran nombre de webs representatius de tots els aspectes de la
vida i la societat catalanes

Montornès disposarà d’un registre de la propietat
El Consell de Ministres ha aprovat la
creació a Montornès d'un registre de
la propietat de béns immobles. En
aquests moments, els ciutadans que
necessiten els serveis d'un registre de
la propietat s'adrecen al municipi de
Canovelles.

La creació d'un registre de la propietat
de béns immobles a Montornès està
inclosa en un reial decret de modifica-
ció de la demarcació dels registres de
la propietat, tant mercantils com de
béns immobles. 

Segons el reial decret, es crearan
arreu de l'estat 281 registres de la
propietat de béns immobles i 21 regis-
tres de propietat mercantil. A més del
registre de Montornès, al Vallès
Oriental se n'han aprovat dos més, un

a Granollers i l'altre a Parets. Durant la
dècada dels anys 80, l'Ajuntament ja
havia presentat la sol·licitud de con-
cessió d'un registre de la propietat de
béns immobles. Però va ser l'any
2005 quan va arribar el pronuncia-
ment favorable de la Direcció General
de Registradors i Notaris. Aquest fet
s'emmarcava en el projecte de modifi-
cació de les demarcacions a les quals
s'ubiquen registres d'aquestes carac-
terístiques.

El setembre de l'any 2005, l'Ajun-
tament de Montornès va emetre un
informe favorable a la proposta del
reial decret de modificació i capitalitat
de registres de la propietat, mercantils
i de béns immobles. La proposta va
ser elaborada per la Direcció General
dels Registres i del Notariat.
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El web municipal participa en el projecte Padicat 

En una primera fase, el projecte
Padicat està implicant un miler d'ins-
titucions representatives de la societat
civil catalana. Periòdicament la
Biblioteca de Catalunya capturarà tots
els continguts de cadascun dels webs
i els incorporarà a l'arxiu digital que es
pot consultar des d’Internet. 

L'adhesió de Montornès al projecte
s'ha formalitzat per mitjà d'un conve-
ni que implica la voluntat del municipi

de formar part del web del patrimoni
digital català. 

Actualment l'Ajuntament de Montor-nès
figura com a institució col·laboradora
del projecte i properament es comença-
ran a fer les captures que permetran en
el futur consultar el web de Montornès
en un moment històric determinat.

El projecte Padicat es va començar a
posar en marxa l'any 2005. D'acord

amb el previst per la Biblioteca de
Catalunya, l'any 2009, el Padicat
tindrà 100.000 pàgines web captura-
des en diverses edicions, que possi-
blement signifiquin uns 50 milions
d'arxius i 30 terabytes de volum.  El
projecte compta amb la col·laboració
del Centre de Supercomputació de
Catalunya (CESCA) i un pressupost
que ronda els 800.000 euros.

L'accés a l'arxiu digital de Catalunya
és possible des del mateix web del
Padicat. Properament, el web munici-
pal de Montornès incorporarà un
enllaç fix amb el Padicat.

Servei Meteocat
El web de l’Ajuntament també incor-
porarà d’aquí a poc informació meteo-
rològica en l’àmbit local. El Consistori
ha signat un conveni amb l’Institut
Català de Meteorologia (METEOCAT)
per a la prestació del servei. La pàgina
web municipal incorporarà una icona
des de la qual els veïns podran acce-
dir a la informació i previsió del temps
per al municipi.

La formació d'un registre de la
propietat a Montornès evitarà els
desplaçaments del ciutadans a
Canovelles i, en un futur, la
col·laboració entre el registre i
l'Ajuntament permetrà compartir
sistemes d'informació que garan-
teixin la seguretat jurídica del
dret de la propietat.



Les zones industrials de Can Parellada
i del Congost no van ser incloses ini-
cialment en el projecte de servei de
bus intermunicipal que va entrar en
funcionament el mes de juny de 2005. 

Des d’aleshores, Montornès ha reivin-
dicat a la Secretaria de Mobilitat de la
Generalitat la inclusió dels dos polí-
gons a l’itinerari de la línia. La deman-
da s'ha intensificat els darrers mesos,
després de la urbanització del sector i
la connexió, a través d’un pont nou,
entre Can Parellada i la zona industrial
del Raiguer.

La integració de Can Parellada i del
Congost al projecte de transport
públic entre els polígons de
Montornès, de Montmeló i de Parets

del Vallès és una de les millores que
s'incorporen al servei.

Altres novetats són l’augment de la
freqüència de pas del bus amb la
cobertura del servei al llarg de tot el
matí i l’ampliació de l’horari de la línia
que iniciarà el primer trajecte abans de
les 6 h per afavorir la mobilitat dels
empleats del primer torn de treball. 

També s’incorporarà un tercer vehicle
a la flota i s’estrenarà una parada al
nucli urbà de Montornès Centre, con-
cretament a la confluència entre les
avingudes de la Llibertat i de Can
Vilaró.

A més, amb l’objectiu de facilitar el
transport als treballadors de Barce-
lona, s’integrarà provisionalment un
bus llançadora, que connecta la
Sagrera, a Barcelona, amb l’estació de
Renfe de rodalies de Montmeló.

Un total de 55.052 viatgers van utilit-
zar l’any 2006 el servei de transport
col·lectiu entre els polígons de
Montornès, Montmeló i Parets del
Vallès.
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Novetats al servei de bus entre les zones industrials de
Montornès, Montmeló i Parets del Vallès

El servei va ser utilitzat per 55.052 viatges durant l’any 2006

Els sectors industrials de Can
Parellada i El Congost, que per-
tanyen al terme municipal de
Montornès, s'incorporen al re-
corregut de la línia que enllaça
els polígons dels tres municipis.
Això serà quan finalitzin les obres
d’urbanització de Can Parellada



14

FETS VIUS

El mes d'abril ha finalitzat el pla d'ocupació que s'ha desen-
volupat darrerament a Can Coll, i l'Ajuntament ha tornat a
demanar ajut a la Generalitat per continuar el projecte que
té l'objectiu de facilitar la inserció laboral.

Un oficial de primera, un oficial de segona i tres manobres
han participat durant sis mesos en el darrer pla d'ocupació
que compta amb el suport del Departament de Treball.

Durant els darrers anys l'espai ha acollit diversos tallers
d'ocupació que, a banda de facilitar formació als partici-
pants, han servit per progressar en les tasques de rehabili-
tació de la masia.

El primer taller ocupacional a Can Coll es va fer l'any 2003.
En aquell moment es van fer les obres d'enderroc i neteja
de l'interior de la casa i la recuperació de les dues plantes i
les golfes. 

Durant els anys següents, sempre per mitjà de tallers ocu-
pacionals i plans d'ocupació, van continuar les feines de
paleta i la definició dels espais útils de l'equipament.

En aquest moment s'ha arribat al tancament del perímetre i
l'habilitació de dues sales per a ús associatiu. 

Plans d'ocupació a Can Coll
L'Ajuntament ha demanat la col·laboració de
la Generalitat per posar en marxa aquest any
2007 una altra edició dels plans d'ocupació a
Can Coll

Darrera fase del programa de formació ILO-SER
La formació del projecte ILO-SER, en el qual Montornès ha participat per
primera vegada, ha arribat a la fase final. El programa inclou formació
especialitzada en el camp de la geriatria, director de lleure i l'autoocu-
pació

El projecte es va posar en marxa a
Montornès el mes de juny de 2006. Es
tracta d'un programa d'iniciatives
locals d'ocupació que compta amb el
suport de la Diputació de Barcelona i
de fons socials de la Unió Europea. 

Un total de 18 alumnes (10 d'auxiliar
de gerontologia i 8 de director de lleu-
re) completaran la formació inclosa en
el programa ILO-SER.

La formació per als alumnes d'auxiliar
de gerontologia va començar el
setembre i ha inclòs 500 hores de
classes teòriques. Els alumnes ulti-
men les 200 hores de pràctiques
corresponents a aquesta especialitat
als centres Alsina de Montornès i Can
Dotras, de Montmeló. 

El curs de director de lleure ha inclòs
170 hores teòriques que es van
desenvolupar entre els mesos d'octu-
bre i novembre,  i 175 hores pràcti-
ques que estan en fase d'acabament.
Una de les participants ha presentat
un projecte empresarial i ha participat
en un mòdul d'autoocupació impartit
per la Diputació on ha rebut assesso-
rament per dur a terme el pla d'em-
presa.



L'Ajuntament té la intenció d’engegar
l'activitat del previst Centre d'Atenció
Comunitària de Montornès Nord amb
la prestació de serveis de caire social i
assistencial. Aquest tipus d'atenció
dependrà i serà responsabilitat del
Consistori.

L'equipament, situat al número 16 del
carrer de Federico Garcia Lorca,
també oferirà serveis relacionats amb
la salut que seran determinats pels
professionals de l'Àrea Bàsica de
Salut de Montornès, Montmeló i
Vilanova, i la direcció dels sectors
sanitaris del Vallès Oriental i del
Maresme del Departament de Salut de
la Generalitat.

Prèviament, els facultatius elaboraran
un estudi de necessitats per concretar
els serveis comunitaris en l'àmbit
sociosanitari que s'oferiran des del
centre de Montornès Nord.

El mes d'abril una representació
municipal i la directora dels sectors
sanitaris del Vallès Oriental i del
Maresme, Aurora Dueñas, van visitar
les obres de condicionament del local
destinat a l'atenció comunitària. La
Junta de Govern Local va acordar l'oc-
tubre de l'any 2006 la sol·licitud d'ajut
a la Generalitat per adequar l'equipa-
ment.
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Serveis socials al
Centre d'Atenció

Comunitària“Salut i qualitat de vida”

La programació del cicle Salut i quali-
tat de vida, organitzat per la Regidoria
de Benestar Social en col·laboració
amb l'obra social de la Caixa Sabadell,
es perllongarà fins al proper mes de
novembre.

En total són quatre conferències que
tenen com a finalitat resoldre qües-
tions que preocupen la gent gran. Es
tracta de presentar eines per afrontar
amb una major qualitat de vida els
canvis que es produeixen en les per-
sones i en el seu entorn.

A la primera xerrada, celebrada el mes
d'abril, es va tractar sobre com s'han
d'afrontar les pèrdues en situacions
de separacions sentimentals, mancan-
ces físiques i/o mentals i de pèrdua
d'éssers estimats. Una vintena de per-
sones grans van seguir, al Casal dels

Avis de Montornès Centre, la ponència
de Mireia Golobardes, psicòloga clíni-
ca.

La propera conferència se celebrarà el
14 de juny i anirà a càrrec d'agents del
cos de Mossos d'Esquadra. Tindrà
com a temàtica central la seguretat en
l'àmbit quotidià (domicili, via pública,
etc.).

El cicle Salut i Qualitat de vida es
reprendrà el darrer trimestre de 2007
amb les xerrades La sexualitat quan
ens fem grans (18 d'octubre) i Com
fer de cuidadors i cuidar-nos al mateix
temps (15 de novembre). 

Aquesta és la primera vegada que el
municipi col·labora amb l'entitat
financera Caixa Sabadell per promou-
re activitats adreçades a la gent gran.

Els darrers dies s'ha posat en marxa al Casal dels Avis de
Montornès Centre el cicle de conferències “Salut i qualitat de
vida” adreçat a la gent gran del municipi
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“Encaix”, servei
de col·laboració
entre famílies

L'equip d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència de l'àrea de Polítiques
Socials de l'ens comarcal i els ser-
veis socials municipals han detectat
que hi ha famílies que no compten
amb suport familiar (avis, tiets, etc..)
ni amb una xarxa social que els pugui
ajudar en les tasques del dia a dia
que comporta l’atenció dels fills. El
programa Encaix tracta d'oferir l'ajut
i el suport de persones i famílies que
voluntàriament estan disposades a
compartir part del seu temps amb
aquests infants.

Els professionals del Consell Comarcal
són els encarregats de seleccionar
les famílies voluntàries i de fer el
seguiment a l'experiència solidaria.

El projecte Encaix no proposa un
acolliment sinó que facilita un ajut
concret, puntual i transitori a una
família que no pot fer-se càrrec dels
fills per raons diverses.

Des dels Serveis Socials de l'Ajun-
tament s'ha difós aquesta iniciativa
de col·laboració entre famílies a tra-
vés de les escoles de primària del
municipi.

Les persones interessades a col·la-
borar en el projecte Encaix s'han d'a-
dreçar al Consell Comarcal (c. Miquel
Ricomà, 46 de Granollers) o bé tru-
car al telèfon 93 860 07 00.

El projecte és una iniciativa
del Consell Comarcal, en
col·laboració amb
l'Ajuntament i altres munici-
pis del Vallès Oriental

“Viatges i Viatgers” i “Estiu Jove”
El Punt Jove Montornès ultima la programació d’activitats per
al que queda de primavera i per a l’estiu. La tramitació de car-
nets juvenils i la “Viatgeteca” són dos dels serveis més dema-
nats en aquesta època.
Els mesos de maig i juny, el Punt Jove
tornarà a organitzar el cicle d'audiovi-
suals Viatges i viatgers.

Els dijous, a partir de les 21 h, la Sala
d’Actes del Casal de Cultura acollirà
les projeccions, que constitueixen
l'activitat central del cicle. El programa
també inclou altres propostes (xerra-
des, exposicions, jocs, cuina, etc.),
així com també la possibilitat que els
veïns puguin presentar les seves
experiències. Només cal que els inte-
ressats es posin en contacte amb el
Punt Jove Montornès. 

Un dels objectius del cicle és potenciar
alguns dels serveis que ofereix el Punt
Jove, en especial la tramitació de car-
nets juvenils (principalment el carnet
d'alberguista i el d'estudiant internacio-
nal) i la Viatgeteca, un espai amb recur-
sos sobre diferents indrets del món

(guies d'allotjament, mapes, rutes, con-
nexió gratuïta a internet, etc.) per orga-
nitzar-se unes vacances a mida.

“Estiu Jove”
Les activitats organitzades pel Servei
de Joventut continuaran el mes de
juliol amb el programa Estiu Jove. Des
del Servei es treballa per poder tirar
endavant una altra edició de cinema a
la fresca, tallers i bany nocturn els
divendres a la nit. L’oferta d’oci
inclourà una exhibició de grafits el pri-
mer cap de setmana de juliol, a més
de les activitats organitzades per les
associacions juvenils del municipi. 

L'oferta d'oci per a infants i joves
incorpora també activitats amb una
important implantació al municipi com
ara el Casal d'Estiu, les colònies (que
enguany celebren el 25è aniversari),
els campaments i el Campus Esportiu.

Moció plenària
Moció amb motiu del 8 de març,
Dia Internacional de les Dones
El Ple de l’Ajuntament va acordar en la
sessió plenària de l’1 de març de 2007,
“... Primer.- Reiterar el compromís
d’aquest Ajuntament a seguir treba-
llant amb totes les entitats i associa-
cions del municipi per aconseguir la
plena igualtat de drets i deures de tota
la ciutadania... Segon.- Instar el
govern de la Generalitat a impulsar la
Llei per a un nou pacte de ciutadania
entre dones i homes... “
El contingut íntegre de la moció és en l’acta
de la sessió del Ple municipal de l’1 de març
de 2007. L’acta és a la disposició pública al
tauler d’anuncis de les oficines municipals.
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Els alcaldes de Montornès i de
Montmeló juntament amb Isabel
Roca, directora de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica (ICAC), han
signat un document que inclou el
compromís de les administracions per
al desenvolupament del Pla Director
de Can Tacó - Turó d'en Roina, elabo-
rat per l’empresa Estrats SL.

El Pla, dividit en cinc fases, estableix
les actuacions necessàries per a la
recuperació i la posada en valor del
jaciment arqueològic, i permetrà con-
vertir l'espai en un parc destinat a la
visita pública.

Centre de la Natura i el
Paisatge
Una de les actuacions previstes és la
ubicació del Centre de la Natura i el

Paisatge en una zona molt propera al
CEIP Marinada. Es tracta d’una ins-
tal·lació d'interpretació i dinamització
de l'entorn natural dels turons de les
Tres Creus.

L'equipament ocuparà una parcel·la,
propietat de l'Ajuntament, de 8.114,32
m2, dels quals 273,42 m2 es destina-
rien a un edifici amb una sala d'expo-
sicions dedicada al patrimoni natural
dels tres turons del parc (Can Tacó -
Turó d'en Roina, les Tres Creus i el
Raiguer). El centre també comptaria
amb una sala de projeccions i una
zona dedicada als tallers pedagògics. 

A l'entorn de l'edifici els experts pre-
veuen l'adequació d'una àrea de pícnic
i d'una zona de jocs infantils centrada
en el medi natural, a més d'un apar-

cament de vehicles integrat al pai-
satge.

Del futur Centre de la Natura i el
Paisatge, partirien itineraris i rutes
relacionats amb el patrimoni històric i
natural de Montornès i de Montmeló.

Bé Cultural d’Interès Natural
L'impuls definitiu al pla seria l'obten-
ció de la declaració de Bé Cultural
d'Interès Nacional.

L'any passat, a petició dels ajunta-
ments de Montornès i de Montmeló, el
Departament de Cultura va iniciar els
procediments per tramitar aquesta
declaració que suposa l'obtenció de la
màxima categoria de protecció que
preveu la llei 9/93, de 30 de setembre,
del Patrimoni Cultural Català.

Pla Director de Can Tacó - Turó d’en Roina
El Pla Director de Can Tacó - Turó d'en Roina dotarà Montornès Nord d'un equipament que aco-
llirà el Centre de la Natura i el Paisatge del futur Parc arqueològic i natural de les Tres Creus
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Restauració de la Torre del Telègraf

El jaciment es va començar a excavar
l'any 2003 per iniciativa de les dues
administracions locals i de l'Institut
Català d'Arqueologia Clàssica. Els
resultats de les campanyes han
permès definir el jaciment com un
castellum o fortificació militar d'època
republicana (final del segle II - principi
del segle I AC). L'enclavament romà
és únic a la península per la cronologia
que presenta, per la seva funcionalitat,
per les restes arqueològiques exhu-
mades (pintures i estucs) i per l'estat
de conservació que permet la investi-
gació de la planta.

El mes de juny s'engegaran els treballs
d'una prospecció nova per part dels
experts de l'empresa Estrats SL.

Pla de Gestió dels turons de
les Tres Creus
En el decurs de l'acte de presentació
del Pla Director de Can Tacó - Turó
d'en Roina, celebrat a mitjan mes d'a-
bril, es va presentar també el Pla de
Gestió dels turons de les Tres Creus.

Aquest Pla, promogut pel Consorci
per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs, se centra en la recuperació de
l'entorn natural del paratge que envol-
ta el jaciment arqueològic.

Estuc d’estil pompeià i motllura denticulada

L'Ajuntament de Montornès ha posat en marxa un projecte amb la intenció de recuperar la Torre
del Telègraf com a un nou espai públic

La Torre del Telègraf està situada a la urbanització de Can
Bosquerons a una alçada de 222 m sobre el nivell del mar.
Tot i que la torre podria ser un complement de guaita del
Castell de Sant Miquel d'època medieval, la primera refe-
rència que hi ha de la seva construcció la relaciona, a mit-
jan segle XIX, amb la posada en marxa de la línia de telegra-
fia òptica que durant uns anys va comunicar Barcelona i Vic.

El projecte de recuperació de la torre, encarregat a l'empre-
sa Estrats SL, proposa diverses fases d'actuació.

La primera, que es posarà en marxa abans de l'estiu amb
un cost de 9.000 euros, és una intervenció arqueològica i
un estudi arqueoconstructiu per verificar la data de cons-
trucció de l'estructura. La segona fase inclourà un estudi
històric de l'espai i l'elaboració d'un projecte per a la ubi-
cació d'un museu sobre telegrafia òptica. La tercera fase  es
dedicarà als treballs de restauració. 

Finalment, a la darrera fase, s'executarà del projecte muse-
ogràfic, el primer d’aquestes  característiques a Catalunya,
i es difondrà.

Vista aèria de l’estança més luxosa del Castellum, on s’ha trobat el tram de paret amb estucs
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Bàsquet a Montornès

Elisabeth Gordón i Manuel Vera, del Club Karate Montornès
han repetit per segon any consecutiu com a millors esportistes
sèniors. En categoria infantil, els guardons han estat per a
Naiara Moreno Monfort, també del Club Karate Montornès, i
per al jove pilot del CRG Epsilon Euskadi Karting Team, Àlex
Molina.
Unes 180 persones es van donar cita
el 21 d'abril al sopar anual que aplega
esportistes, entitats, clubs i empreses
vinculades al món de l'esport local i
que té com a objectiu el reconeixe-
ment públic a les persones i empreses
que col·laboren en aquest àmbit i als
esportistes que han destacat durant la
temporada passada. 

Tres dels quatre esportistes premiats
pertanyen al Club Karate Montornès.
Els guanyadors en categoria sènior
han tornat a ser Elisabeth Gordón i
Manuel Vera, del Club Karate

Montornès. Els guardons per als
millors esportistes infantils han estat
per a la karateka Naiara Moreno, i per
al pilot del CRG Epsilon Euskadi Kar-
ting Team, Àlex Molina. Inmobiliarias
León, que dóna suport al Club Ciclista
Montornès, ha rebut el premi al millor
patrocinador de l'any 2006.

Durant el sopar també es van guardo-
nar els millors esportistes per club,
els millors integrants d'equip i es van
fer mencions especials a esportistes,
equips, entitats del municipi i a perso-
nes vinculades a l'esport local.

VII Festa de l'Esport de Montornès

Uns 300 escolars van participar el 28
de maig a les Olimpíades Escolars de
Montornès.

Enguany a la celebració de la II
Olimpíada Escolar de Primària de
Montornès, s'ha afegit la I Olimpíada
Escolar de Secundària.

Les olimpíades estan organitzades
per les regidories d'Esports i d'Ense-
nyament, amb la col·laboració de les
escoles publiques, els IES i les enti-
tats esportives del municipi, amb el
suport de la Diputació de Barcelona.

Els participants van competir en sis
modalitats esportives diferents: fut-
bol-7, futbol-5, escacs, tennis, bàs-
quet 3X3, i cursa de pista. Cada esco-
lar va poder participar en dues de les
sis modalitats.

Igual que es va fer l'any passat, es va
organitzar un concurs de dibuix entre
els alumnes de primària i, enguany
també, de 1r i 2n de secundària. Els
dibuixos guanyadors van representar
cadascuna de les olimpíades.

Olimpíada
Esportiva Escolar 

L’Olimpíada Escolar ha incor-
porat enguany l’ensenyament
secundari

Montornès tindrà la propera temporada un club de bàsquet federat. El
passat 1 d’abril es va jugar al Pavelló Municipal d’Esports un torneig per
promocionar el bàsquet al municipi.

Dibuix guanyador del Concurs de la I
Olimpíada Escolar de Secundària. Obra de
Sofia Taboada Rodríguez (1r B IES Montornès)

Dibuix guanyador del Concurs de la II
Olimpíada Escolar de Primària. Obra d’Ander
Pardo Tamarit (6è A CEIP Can Parera)

Àlex Molina, Manuel Vera i Elisabeth Gordón



L’empresa Gestió Esportiva Montor-
nès SL ha dut a terme la primera part
de les reformes i ampliació d’espais i
d’activitats per als abonats.

Els treballs han inclòs la reestructura-
ció d’espais per a l’habilitació d’una
nova sala polivalent i una altra de mul-
tiactivitats i una sala nova de fitness,
de 300 m2.

Entre les properes reformes hi haurà
la creació d’una altra sala polivalent i
la implantació de nous serveis com
ara el ciclisme indoor, serveis de salut
i activitats de noves tendències.
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Torna el “Germinart” Can Xerracan

La Galeria Municipal de Can Xerracan
acollirà a partir de l'11 de maig la VIII
Edició de la mostra d'art Germinart.

La mostra va a càrrec del grup d'artis-
tes PROP-ART i d'altres artistes con-
vidats, i es desenvolupa cada any a
l'entorn d'una temàtica comuna.

Enguany, la mostra es dedicarà a l'ai-
re, per completar la sèrie dels ele-
ments presents a la natura. En els
darrers anys el Germinart ha tingut
com a objecte la terra, l'aigua i el foc.

Seguint amb l'experiència d'edicions
anteriors, el proper mes de juny, al
mateix espai de Can Xerracan i al cos-
tat de les obres de Germinart, s'inau-
gurarà l'exposició Germinart, la mira-
da dels més joves amb els treballs
dels infants i joves que hagin visitat
l'exposició.

El Patronat de la Fundació Caixa de
Catalunya ha resolt concedir un ajut
de 18.900 euros per al projecte de
noves tecnologies de l'Escola Munici-
pal de Música. 

El mes de desembre, l'Ajuntament va
presentar la sol·licitud de col·labora-
ció a la convocatòria d'ajuts a projec-
tes culturals 2007 de la Fundació
Caixa de Catalunya.

L'any passat es va habilitar la quarta
planta de l'edifici del carrer de Can
Parera per acollir una sala polivalent,
una aula destinada a grups instru-
mentals, dues cabines d'estudi, la
sala de professors, els vestidors i
l'aula multimèdia, que es podrà dotar
gràcies a l'aportació de la Fundació
Caixa de Catalunya.

El 1998, l'Ajuntament i l’entitat finan-
cera ja van col·laborar per dotar amb
material informàtic la Biblioteca de
Montornès.

Recentment també s'ha posat en
marxa una aula de noves tecnologies
al Casal de Cultura, amb la col·labora-
ció de la Fundació Caixa Manlleu.

Finançament per a l'aula multimèdia de
l'Escola Municipal de Música

Les obres es podran visitar a la Galeria Municipal de Can
Xerracan i a establiments associats a la Unió de Botiguers

La Fundació Caixa de Catalunya col·laborarà en la dotació d'e-
quipament informàtic a l'aula nova de multimèdia de l'Escola 

Obra exposada al Germinart 2006 - Les fron-
teres del foc

Ampliació
d’espais i

activitats al CEM

Sala polivalent

Sala de fitness

Sala d’activitats dirigides
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II Mostra de Teatre d'adults, joves i infants

El proper 12 de maig se cele-
brarà la IV edició de la Fira
Medieval del municipi
Durant tot el dia la zona de l'església
de Sant Sadurní, el barri antic de
Montornès serà l'escenari de la fira.
La iniciativa va sorgir de les entitats
socioculturals del municipi l'any 2004
i està organitzada pel Casal de Cultura
amb el patrocini de l'Ajuntament.

La fira oferirà als visitants l'oportuni-
tat de participar en diverses activitats
ambientades en l'època medieval,
aprendre tècniques malabars, partici-
par en tallers de terrissa, i d'indu-
mentària medieval, escoltar contes de
la vella i practicar el tir amb arc, entre
altres coses.

Els carrers del barri antic s'ompliran
amb personatges de tota mena: troba-
dors, guerrers, bruixes, inquisidors…
i s'oferirà als més petits la possibilitat
de fer una passejada per la fira en
poni.

La fira també inclourà un mercat amb
parades de productes artesans, i
demostracions d'oficis com el bufa-
dor de vidre, el llauner, el picapedrer,
el forner, el tornejador de fusta, etc.

Al costat d'aquestes activitats hi ha
una programació horària d'actuacions
musicals i lúdiques, que per segon

any tornarà a incloure un espectacle
de falcons i la novetat de la l'actuació
d'un grup de joves del municipi que
interpretaran música antiga.

La cloenda de la jornada tornarà a
anar a càrrec del grup Xarop de Canya
i el seu Terrabastall Medieval.

IV Fira Medieval de Montornès

El mes de maig la cartellera de la mos-
tra montornesenca presenta els mun-
tatges Vita punctum est de l'IES Puig i
Cadafalch i Thos i Codina de Mataró
(13 de maig), Passi el que passi de
l'Escola d'Adults de Singuerlín de
Santa Coloma de Gramenet (19 de
maig) i Els nostres contes, les nostres
històries de l'associació ASPAHID de
Montornès (24 de maig).

La II Mostra de Teatre està organitza-
da per l'Aula Municipal de Teatre i
dóna cabuda a totes les iniciatives tea-
trals no professionals que es porten a
terme a Montornès i també a altres
municipis.

La primera edició es va celebrar l'any
2005 amb el títol “Montornès a esce-
na“.

Enguany, la programació ha incorpo-
rat el treball escènic dels infants així
com també les propostes d'actors i
actrius amb discapacitats, com ara la
de la companyia Alquimistes - Carro
de Baco i la de l'associació ASPAHID.

El cicle també ha volgut mostrar la inicia-
tiva innovadora de la companyia Impacte
Teatre i del grup de teatre de l'Espai Jove
del CIJC. Ambdós col·lectius van obrir la
programació de la mostra amb la sessió
de teatre-fòrum SOS Violència de gènere
que va convidar l'espectador a participar
i intervenir en una peça relacionada amb
la violència de gènere.

El grup d'adults i els d'iniciació i d'a-
profundiment de l'Aula de Teatre i els
escolars del CEIP Marinada seran els
protagonistes de la posada en escena
el proper mes de juny d’Històries d'un
gerani (3 de juny), Fugida a l'aventura
(9 de juny), La volta al món en 80 dies,
i Cercant (10 de juny).

Totes les representacions es fan al
Teatre Municipal i són gratuïtes.

L'edició d'enguany de la mostra teatral es va iniciar el 14 d'abril i es perllongarà fins el proper
10 de juny

Romeo y Julieta (un amor sin barreras) a càrrec de la Cia. Alquimistes / Carro de Baco
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El programa de Festa Major es desen-
voluparà entre els dies 14 i 17 de
setembre. Entre els actes previstos
destaca un concert d'Àlex Ubago, al
Pavelló Municipal d’Esports, la nit del
dia 14, a partir de les 10 del vespre. El
cantant interpretarà cançons del seu
tercer àlbum Aviones de cristal.

Després del concert, a l'envelat, Joan
Pera presentarà El show Joan Pera, un
espectacle on l'actor català parla de la
seves vivències personals, familiars i
professionals, que passen per la rela-
ció amb Paco Moran i amb Woody

Allen, i els conflictes que genera una
família nombrosa.

Les entrades als concerts
d’Álex Ubago i Celtas Cortos,
i l’espectacle de Joan Pera
costaran 5 euros
Dissabte, 15 de setembre, la banda
Celtas Cortos tocarà al Pavelló
Municipal. El grup, amb una trajectò-
ria musical que es remunta els anys
80, té una llarga llista d'èxits que
encapçalen temes com 20 de Abril, La
senda del tiempo, Tranquilo majete,

Cuéntame un cuento i No nos podrán
parar. L'any passat Celtas Cortos va
publicar l'àlbum 20 soplando versos.

La festa de la nit de dissabte conti-
nuarà al mateix lloc amb l'actuació
d'Hotel Cochambre.

Concert gratuït de Gerard
Quintana i No badis
L'escenari del Teatre Municipal aco-
llirà el 16 de setembre un concert de
Gerard Quintana, ex membre de Sopa
de Cabra, i del grup local No badis,
que celebrarà el seu desè aniversari.

Álex Ubago, Celtas Cortos, Joan Pera i
Gerard Quintana a la Festa Major

Diapositives de Sant Jordi
www.montornes.cat




