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Durant aquest mes de març,
l'Ajuntament posarà en funciona-
ment el dispositiu de vigilància a
través de càmeres a la plaça de Pau
Picasso.

La Generalitat va comunicar  a
l'Ajuntament, el passat mes de
desembre, l'autorització perquè la
Policia Local pugui fer ús d’aquest
sistema de videovigilància.

Entre els actes previstos per a la
commemoració, el 8 de març,
del Dia Internacional de la Dona
Treballadora, hi ha una xerrada,
una exposició cedida per l’Insti-
tut Català de les Dones, i una
activitat dedicada a composi-
cions poeticomusicals. També
hi haurà sessions de cinema a la
Galeria Municipal de Can Xerra-
can.

La lectura del manifest institu-
cional es farà a les 20 h a Can
Xerracan i anirà a càrrec de dos
representants dels casals dels
avis de Montornès.
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MOSTRARI D’ARXIU
La restauració de documents

En els darrers anys, amb l'ajut de la Diputació de Barcelona i del Departament de Cultura de la Generalitat, l'Arxiu
Municipal ha destinat recursos a la restauració de documents malmesos. En conjunt són pocs, però necessiten interven-
cions de millora per poder ser consultats en condicions. 

Les principals causes de deteriorament del paper són els fongs, els estrips, la humitat i la brutícia. En els casos de lli-
bres amb relligat defectuós, també s'ha actuat per aconseguir enquadernacions adequades que garanteixin la unitat de
les peces i la facilitat de consulta. 

L'Arxiu continuarà en aquesta línia. De moment s'han tractat els documents que més ho requerien.

Any Document                                         Restaurador/a Tractament

2004 Llicències d'obres de 1989 (62-104) Personal de l'arxiu FG, NT
2005 48 Pergamins del fons de can Masferrer Lourdes Ferrer    NT, RC, AP
2006 Padrons d'habitants  de 1924, 1930, 

1940 i 1945                                       Clara Alibés NT, RC
Fulls d'inscripció familiar del padró de 
1920 i 1924 NT, RC, EQ

2007 Expedient de 1940 sobre el trasllat dels 
cadàvers del cementiri civil al parroquial Alba Gómez NT, RC
Llibre de registre fiscal d'edificis, solars 
i finques urbanes (1893) NT, RC, EQ

FG: Tractament contra 
els fongs

NT: Neteja

RC: Restitució i 
consolidació
del paper

AP: Aplanament

EQ: Enquadernació

Nomenclatura:

L'abans i el després del darrer document restaurat: el llibre de Registre Fiscal d'edificis, solars i altres finques urbanes de 1893. Hi ha apuntades les
característiques de les 255 cases que hi havia als actuals termes de Montornès i Vallromanes, algunes amb els noms o motius amb què eren conegudes



La Junta Local de Seguretat està formada pel regi-
dor de seguretat ciutadana, l'inspector en cap de la
Policia Local, i l'inspector en cap de l'Àrea Bàsica
dels Mossos d'Esquadra de Granollers, sota la pre-
sidència de l'alcalde.

A l'informe redactat pels dos cossos de seguretat,
s'observa un increment dels delictes i de les faltes
respecte a l'any 2006, malgrat que en el còmput
global la ràtio de delictes comesos a Montornès
està per sota dels índex d'altres pobles de la
comarca i de Catalunya.

Dades policials
Les dues incidències més destacades i sobre les
quals s'han intensificat els dispositius de seguretat
són, d'una banda, l'increment de robatoris a l'inte-
rior de vehicles, i de l'altra, l'increment dels delic-
tes de furt d'ús de vehicles i del furt en general.

Per contra, destaquen com a dades positives el
descens dels delictes de robatori en domicilis,
empreses i establiments.

Els dos cossos policials planificaran accions coor-
dinades per intensificar la vigilància als mercats
ambulants, la prevenció de robatoris en vehicles,
les patrulles de proximitat i la vigilància de la zona
d'oci del polígon Congost, que es comparteix amb
Granollers.

Pla local de seguretat
La junta també va acordar iniciar la recollida d'in-
formació per preparar la redacció del Pla local de
seguretat.

L'Ajuntament ja disposa de diversos plans d'emer-
gències (pla bàsic de protecció civil, pla d'actuació
en incendis forestals, pla d'actuació per a
emergències en espectacles pirotècnics i altres
actes de foc, pla d'actuació per a inundacions, pla
d'actuació per accidents greus a la factoria Repsol
Butano, pla d'actuació per emergències sísmiques,
i pla d'actuació per accidents en el transport de
mercaderies perilloses), que s'inclouran en el Pla
Local de Seguretat a fi d'integrar-los en les previ-
sions generals de riscs, actuacions i mitjans que
afectin la convivència ciutadana i la seguretat de
les persones i els béns al municipi.

EDITORIAL

No a la impunitat
Cotxes mal estacionats, papers per terra, gossos que fan les
necessitats a la via pública, danys al mobiliari urbà cada cap de
setmana. Són molts els veïns que demanen (amb raó) més
actuacions policials contra aquells que no respecten les lleis.
És cert que s’ha creat un cert clima d'impunitat, especialment
pel que fa a l'incompliment constant de la normativa de trànsit
i a les bretolades comeses per un grup de joves a les nostre
places i zones verdes.

En aquest sentit, la Policia Municipal ha realitzat diverses ope-
racions amb un resultat de quatre joves detinguts per pre-
sumptes delictes contra la integritat moral de les persones,
contra la salut pública, per maltractament i danys al patrimoni
municipal. S'han fet, conjuntament amb els Mossos
d'Esquadra, 42 intervencions per consum i tinença d'estupefa-
ents, i s'han imposat moltes multes. Però encara no és sufi-
cient.

L’autorització legal per enregistrar les imatges de les cameres
de la plaça de Pau Picasso ha estat una mesura extraordinària i
excepcional per garantir la seguretat pública en un espai on es
cometen constantment moltes infraccions de les nostres orde-
nances municipals.

Sempre he tingut esperança en totes les campanyes cíviques
que hem fet amb l’objectiu de conèixer i respectar les normes
bàsiques de convivència, però ara ja és l'hora d'intensificar
també l'acció policial.

Després vindran les multes i les queixes a la Policia. Aquesta
vegada és una prioritat política, una directriu clara i directa
d'actuació prioritària a la nostra Policia Local.

L'equip de Govern ha donat instruccions a la Policia Municipal
perquè aquest sentiment d'impunitat desaparegui i es dugui a
terme una campanya intensa de control de les normatives
municipals.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Junta Local de Seguretat

Reunió de la Junta Local de Seguretat

Al febrer es va reunir en sessió ordinà-
ria la Junta Local de Seguretat per,
entre altres coses, avaluar l'informe
amb les dades policials de 2007 i com-
parar-les amb les de l'any 2006 



Potser sona a tòpic, per haver-ho sentit moltes vegades, però cal insistir que el poble el
fem entre tots i totes. Cal no perdre la capacitat de sorpresa i indignació davant de les
coses negatives que passen a Montornès, però sobretot cal recuperar la capacitat de res-
posta.
És evident que el poble té moltes mancances, serveis que existeixen en d'altres pobles i
aquí no, activitats que serien molt necessàries i que no es fan. La llista seria enorme.
A més, hi ha moltes coses que es fan malament. Serveis existents que generen molta insa-
tisfacció en la gent, com la neteja viària o la recollida d'escombraries. Però hi ha coses
que, en general, no es coneixen, com ara que l'Ajuntament contracta serveis com el Parc
de Nadal, sense respectar els procediments legals. O que es contracten treballadors a dit,
sense la corresponent convocatòria pública.
La nostra preocupació (i la de molts veïns) va més enllà i s'estén a tots els serveis públics,
encara que no siguin municipals. L’evident saturació del centre de salut, la situació d'es-
coles com el CEIP Mogent o l'IES Marta Mata, la manca de serveis per a la gent gran i els
discapacitats, són només alguns exemples.
Però davant d'aquest panorama, penseu en quina és la vostra actitut personal quotidiana
i entendreu millor que, en part, també depèn de cadascú. No pot ser que no hi hagi, en
general, respostes, individuals i col·lectives, més o menys organitzades, davant del que
passa.

Però tampoc cal dramatitzar. El que plantegem és que cal que estigueu actius, que exigiu i reivindiqueu. I a la vegada us
comprometeu i assumiu responsabilitats. Hem de veure i viure el poble com una comunitat de la qual tothom forma part.
Hem d'actuar com a ciutadans actius i veïns, i no com a clients de l'Ajuntament. Els carrers i places no és veritat que no
siguin de ningú, són de tots, també els equipaments i els serveis, i també l'Ajuntament.
La participació no ha de dependre només dels qui governen, sinó que l’hem d'exigir permanentment, en tots els àmbits, i
avançarem a pesar de la seva actitud de deixadesa. Els canvis els fem entre tots i totes. Tu també.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA
De tu també depèn

José A. Montero, portaveu del grup

La apuesta socialista
Estamos en plena campaña electoral y queremos expresar nuestra gratitud a los que con-
fían en la honestidad y en el trabajo de los que confiamos en el futuro y en el progreso de
nuestro municipio y de España, a pesar de la intoxicación y las barbaridades que se han
dicho desde la otra orilla en los últimos meses. 

En la otra orilla nacional, tenemos a los que nos llevaron a una guerra ilegal por la foto de
las Azores, a los que mienten y no se confiesan ante los obispos, a los que con un 11.5 %
de desempleo decían que "España va bien" y ahora con un 8,5% dicen que la economía es
un desastre, a los que no aprovechan el crecimiento económico para desarrollar políticas
sociales, a los que se apropian de la bandera española y utilizan el terrorismo como arma
electoral.

A nivel municipal, tenemos a los que no confían en el futuro ni en el progreso de nuestro
municipio, a los que no saben negociar, a los que no saben establecer prioridades, a los
que no dicen la verdad, a los que utilizan la doble moral y la crítica destructiva en su argu-
mentaria política del día a día, y a los que se quedan solos no votando a favor de la aplica-
ción de la Ley de Dependencia o del presupuesto social de Montornés. 

Por ello, os pedimos el voto el próximo día 9 de marzo para evitar que la derecha más extre-
mista y reaccionaria vuelva a gobernar para sus amigos y de espaldas a la gente trabaja-
dora. Desde el Grupo municipal socialista, vamos a intentar volcarnos para conseguir el
voto racional de una y otra orilla porque el pueblo soberano sabe siempre lo que tiene que
hacer.

Por Montornés y por España más trabajo, más ilusión, más participación, y sobre todo más
respeto, porque si existe una evidencia es que aunque hay mucho por hacer, nadie puede
negar que en Montornés y en España se ha mejorado mucho en los últimos años.



El proper 9 de març estem cridats a votar els nostres representants a les Corts Generals de l'Estat.
Del que passi aquest dia se'n derivarà quin govern i quina forma de governar hi haurà a l'Estat en
els propers quatre anys, i tothom s’adona de la transcendència que això té en les petites coses del

dia a dia i en les grans qüestions que afecten al nostre país en general.

Tothom té clar que el futur president es dirà Zapatero o Rajoy. Si guanya el PSOE tindrem al capdavant del govern a l'ar-
tista de l'engany i la falsedat, el qui ens havia de retornar tots els papers de Salamanca, el qui havia de publicar les balan-
ces fiscals, el qui havia de donar suport a l'Estatut que aprovés el Parlament, el qui ens havia de portar l'AVE fins a
Barcelona l'any 2007 i ens va portar el col·lapse ferroviari durant tres mesos...

Si guanya el PP, el president serà Rajoy, l'instigador de campanyes i boicots contra Catalunya, el responsable de l'intent
de crear la discòrdia entre els catalans volent provocar un conflicte lingüístic i la divisió de la societat catalana, el qui no
accepta l'Estatut aprovat pel 80% dels diputats del Parlament, el qui té al seu costat un altre apòstol de la mentida com
Acebes.

Sembla que a l'hora de votar només hi hagi aquestes dues opcions i, probablement, es podria fer aquesta lectura a la resta
de l'Estat. A Catalunya, però, el plantejament ha de ser diferent. El vot dels catalans no ha de ser per decidir qui dels dos
ha de ser president. Els nostres vots han de servir per deixar clar al president del govern d'Espanya, sigui qui sigui, que
Catalunya ha de ser respectada. Hem de deixar clar que diem “prou!” al menyspreu que hem patit els darrers anys des del
PSOE i des del PP.

Es miri com es miri, la història demostra que a Catalunya només se la respecta quan els polítics que ens representen a
Madrid actuen amb responsabilitat i no fan espectacles que no porten enlloc. A Catalunya se l'ha respectat quan s'ha fet
respectar. I ara convé recuperar el temps perdut. Perquè es torni a respectar els catalans i catalanes i amb ells els ciuta-
dans i ciutadanes de Montornès, la millor opció és Convergència i Unió.

9 de març: Catalunya!

Tenemos un Gobierno en España que no acepta ninguna crítica ni sugerencia, para él todo está per-
fecto. Se ha dedicado toda la legislatura a negociar con ETA y marginar a sus victimas; a imponer en
Catalunya una sola lengua, el catalán, cuando Catalunya es bilingüe catalán-castellano, los ciudada-
nos deben tener derecho a elegir.
En política de inmigración se han limitado a atraer inmigrantes bajo el el reclamo de "papeles para
todos"; a separar a los diferentes pueblos de España y abrir heridas ya cicatrizadas… y lo peor de
todo es que no se puede decir nada, so pena de ser tildado de reaccionario.
Pero se ha olvidado o no ha querido prever porque estaban dedicados a destruir lo que estaba fun-
cionando bien. Han cerrado los ojos a los problemas surgidos en Barcelona con la electricidad, los
transportes y el aeropuerto. Mientras el paro sigue subiendo, miles de personas no pueden acceder
a una vivienda digna y la violencia de género, la inseguridad ciudadana y la inmigración ilegal siguen
arrojando cifras alarmantes. No pasa nada, todo va muy bien.
Agotada ya la herencia del Partido Popular, tienen la desfachatez de afirmar que la economía también
va bien, cuando los ciudadanos de a pie somos los que lo estamos sufriendo para poder pagar las
hipotecas y llegar a fin de mes. ¿Y qué medidas alternativas nos encontramos ante unas economías
familiares cada vez más mermadas? Subida de la inflación, de las tarifas del gas y de la luz, del trans-
porte público y del precio de alimentos básicos en el carro de la compra. Nos preguntamos cuándo
van a salir estos señores a la calle para comprobar lo que sufren unas familias españolas que no dejan
de pagar impuestos. Recordad que fue el Partido Popular el único que bajó los impuestos cuando
estaba en el Gobierno.
Este Gobierno está dejando España como un solar, y lo peor de todo es que, si nos descuidamos, lo
van a parcelar y lo van a vender a quien les interese, especialmente si les aporta rédito electoral. Por
tales motivos, os pedimos que reflexionéis y que el próximo día 9 de marzo acudáis a votar libre-
mente lo que vuestra conciencia os dicte, pero recordad que de vosotros depende el futuro de
España.
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal del PP
El solar 

Cristina Tarrés (Presidenta Local PP) 
José Manuel Lloret (Secretario Local PP) 



6

Espai del grup municipal de C’s

En el passat Ple, Ciutadans va fer referència al Montornès Viu, revista que paguem tots els
ciutadans de Montornès, i vam proposar que algun article dels que podríem anomenar
"oficials" (i amb això volem dir els que no són escrits per grups polítics) aparegui en cas-

tellà. El motiu d'aquesta petició és que molta gent al nostre municipi s'expressa en aquesta llengua, també
oficial, i que simplement creiem que és una manera de tenir una revista municipal bilingüe, que reflectei-
xi la realitat dels nostres dies.

Bé és cert que a l'últim número, quatre dels cinc grups polítics, per motius electorals, van escriure en cas-
tellà, però no ens deixem enganyar, sabem que passat el mes de març el "bilingüisme” de la revista
s'haurà acabat.

Nosaltres només defensem el bilingüisme que havíem tingut fins fa poc, el dret a ser educats a una esco-
la pública catalana en la nostra llengua materna (si aquesta és oficial), i òbviament sense deixar d'apen-
dre perfectament l'altra llengua oficial.

Jo vaig anar a l'escola Can Parera, i els meus pares van poder triar la llengua en què s'impartien les "matè-
ries troncals" sense que això suposés cap problema (com ens volen fer pensar ara) i aprenent per igual a
parlar les dues llengües.

Però això passava abans que s'obsessionessin amb "normalitzar-nos". És que no som gent normal els qui
tenim el castellà com a llengua materna? La Generalitat de Catalunya destina per a aquests "fins norma-
litzadors" més de 50 milions d'euros. 

Què es podria fer amb aquests diners ben invertits? Segurament no hi hauria llistes d'espera llarguíssi-
mes a la santitat pública i els nostres fills no anirien a l'escola en "barraques de luxe", i potser tindríem
millors infraestructures, però en canvi ens volen fer creure que la culpa d'aquestes mancances és que "no
ens toca el que ens hauria de tocar". No serà que el que "ens toca" no ho saben gestionar com cal? 

Per tot això us haig de dir: ¿VAS A SEGUIR TRAGANDO? ¡COGE AIRE!

Mocions plenàries
Moció relativa a l'aplicació de la llei de dependència
a l'àmbit municipal
El Ple de l'Ajuntament de Montornès va aprovar, en la sessió
ordinària del 7 de febrer de 2008, "… Primer. Accelerar l'ela-
boració dels Programes Individuals d'Atenció (PIA) dels ciu-
tadans del nostre municipi per tal que puguin començar a
rebre les prestacions d'ajuda el més aviat possible.
Segon. Elaborar un Pla de Xoc del Servei d'Atenció
Domiciliària per tal d'estar en condicions d'augmentar l'ex-
tensió i la intensitat d'aquest servei, d'acord amb els criteris
establerts a la llei de Promoció de l'Autonomia Personal i
Atenció a les persones en situació de dependència i a la Llei
de Serveis Socials de Catalunya.
Tercer. Instar a la Generalitat a construir o concertar les pla-
ces residencials necessàries per poder atendre a les persones
que ho necessitin en el nostre municipi.
Quart. Vetllar perquè la Generalitat transfereixi al nostre
municipi el finançament necessari per poder adaptar els nos-
tres serveis municipals a les noves demandes generades.
Cinquè. Vetllar perquè la Generalitat realitzi, en els terminis
previstos i sense endarreriments, les prestacions de serveis i
econòmiques a què tinguin dret els ciutadans del nostre
municipi."

Moció relativa a la pensió de viduïtat
El Ple de la Corporació va acordar, en la sessió ordinària del
7 de febrer de 2008, "…Primer. D'acord amb el que proclama
la Constitució en el seu article sobre la igualtat entre homes i
dones, demanem al govern de l'Estat, que en cas de la mort

d'un marit, la seva vídua passi a cobrar el 100% de la base
reguladora de la seva parella, a més a més estaran exemptes
d'impostos (IRPF), donat que ambdós membres han treballat
tan fora com dintre de la llar, i la pensió és seva.
Segon. Demanem el conjunt de les forces polítiques de
l'Ajuntament de Montornès que donin suport a aquesta ini-
ciativa i d'aquesta manera aconseguir que s'acabi amb
aquesta discriminació per raó de sexe, que vulnera l'article
14 de la Constitució.
Tercer. Aconseguir que es faci efectiva l'aplicació de l'article
50 de la mateixa Constitució, on els poders públics garanti-
ran mitjançant pensions dignes, la suficiència econòmica  de
les persones de la tercera edat."

¿Vas a seguir tragando? ¡Coge aire!

Fe d’errades:
A la pàgina 6 del número 40 de la revista Montornès Viu on deia “El Ple de
la Corporació, en la sessió ordinària del 13 de desembre de 2007 va
aprovar per unanimitat una moció presentada per l’equip de govern
de suport a un acord entre els governs de Catalunya i el País
Valencià per tal que els respectius canals de ràdio i televisió
autonòmiques arribin als dos territoris”, havia de dir “El Ple de la
Corporació, en la sessió ordinària del 13 de desembre de 2007 va
aprovar una moció presentada per l’equip de govern de suport a un
acord entre els governs de Catalunya i el País Valencià per tal que
els respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques arribin als
dos territoris”.
Nota addicional: El resultat de la votació va ser 14 vots a favor (6
del PSC, 2 de CiU, i 6 d’ICV-EUiA), 1 vot en contra (C’s) i 1 absten-
ció (PP).

Angeles Menchén

El contingut literal de les mocions és a l’acta de la sessió del Ple Municipal
corresponent. Per a qualsevol consulta, les actes són a disposició pública al
tauler d'anuncis de les oficines municipals
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Implantació d'un sistema de videovigilància
a la plaça de Pau Picasso

Durant aquest mes de març, l'Ajuntament posarà
en funcionament el dispositiu de vigilància mit-
jançant càmeres a la plaça de Pau Picasso.

La Direcció General de la Policia del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de
la Generalitat va comunicar a l'Ajuntament, el pas-
sat mes de desembre, l'autorització perquè la
Policia Local pogués fer ús d'un sistema de video-
vigilància a la plaça de Pau Picasso. 

El darrer semestre de 2006, l'Ajuntament va pre-
sentar la sol·licitud i va motivar la petició argu-
mentant que el dispositiu permetria la vigilància i
la protecció de les persones i del patrimoni muni-
cipal en aquest espai, així com també la prevenció
d'actes vandàlics i delictius, i la identificació i
detenció dels presumptes responsables. 

La normativa vigent sobre l'ús d'aquest tipus de
càmeres de vigilància es recull al decret 134/1999
de regulació de la videovigilància per part de la
policia de la Generalitat i de les policies locals de
Catalunya.

Tal com preveu la normativa, s'adverteix als usua-
ris de la presència de càmeres a la plaça de Pau
Picasso, mitjançant uns rètols indicadors fixes. 

Aquesta plaça de Montornès Centre és la primera zona pública d'esbarjo del municipi que dispo-
sarà d'un sistema d'aquestes característiques

Durant les darreres setmanes, s'han fet els treballs de deconstrucció de la
torre de l'aigua de Masferrer. Després d'un estudi sobre l'estat d'aquest ele-
ment arquitectònic singular, es va prendre la decisió de desmuntar-lo peça a
peça i traslladar-lo davant de l'era de la masia. 

La torre és d'estil modernista, però fins ara no s'ha pogut concretar la data de
construcció, que se situa entre final del segle XIX i principis del XX.

En relació a les obres de construcció del traçat de l'AVE, ADIF, l'empresa
pública adscrita al Ministeri de Foment que gestiona les obres, ha programat
inspeccions en alguns habitatges de Montornès Nord propers a la zona afec-
tada per les obres del tren d'alta velocitat. En el cas que es produeixi alguna
incidència, l'informe previ permetrà la valoració del possible perjudici.

ADIF és el responsable de les obres que s'executen, mitjançant les empre-
ses Ave del Vallès Aldeasa Pai, al tram del traçat Montornès - La Roca del Vallès.

Emplaçament nou per a la torre de l'aigua

L'element patrimonial, situat a la masia de Masferrer, està afectat per les obres de construcció
del traçat de l'AVE al seu pas per Montornès

Obres del traçat de l’AVE a Montornès Nord

La torre de l’aigua, entre bastides
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S'intensifica el servei municipal d'atenció domiciliària

Aquest tipus d'atenció inclourà la cura a la persona i a la
llar, i el servei de neteja de la llar. En total, es destinaran
més de 4.600 hores al servei, que se sumaran a l'actual
prestació municipal.

Concretament, l'Ajuntament i el Consell Comarcal han fixat
2.817 hores a la cura a la persona i 1.821 hores al servei de
neteja de la llar.

El conveni de col·laboració en l'atenció domiciliària entre
ambdues administracions entrarà en vigor el mes de març.

L'actuació s'emmarca dins els ajuts que preveu la Llei de
dependència que regula les condicions bàsiques de promo-
ció de l'autonomia personal a les persones en situació de
dependència.

Graus de dependència
Els graus es fixen en relació amb la necessitat d'assistèn-
cia que té l'afectat per realitzar les activitats bàsiques de la

vida diària. El grau III és el de gran dependència i implica
que la persona necessita ajut diverses vegades al dia i, a
causa de la pèrdua total d'autonomia mental i física, reque-
reix la presència indispensable i contínua d'una altra per-
sona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la l’autono-
mia personal.

El grau II és de dependència severa, quan la persona neces-
sita ajut dues o tres vegades al dia, però no requereix la
presència permanent d'un cuidador, o bé té necessitats
d'ajuda extensa per a l’autonomia personal.

El grau I és el de dependència moderada, quan la persona
necessita ajut almenys una vegada al dia o li és imprescin-
dible l'ajut intermitent o limitat per a l’autonomia personal.

La valoració d'aquests graus la realitza un professional
acreditat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
de la Generalitat. Des del departament de Benestar Social
de l'Ajuntament s'ajuda a la tramitació de la sol·licitud per
a una valoració de grau de dependència.

Aportacions de la Llei de dependència
Per a aquelles persones dependents valorades, segons la
seva situació, la llei garanteix dos tipus d'ajuts. D'una
banda, una cartera de serveis en funció de les necessitats
(serveis de prevenció de les situacions de dependència i de
promoció de l'autonomia personal; els serveis de teleas-
sistència i d'ajut a domicili, i els serveis de Centre de Dia i
d'Atenció Residencial). D'altra banda, la llei preveu presta-
cions econòmiques per pagar un professional o comprar
un servei per a la cura de l'entorn familiar, i ajuda per als
cuidadors no professionals per a l'assistència personal a
persones amb gran dependència.

Després que els sol·licitants hagin rebut la resolució sobre
el grau de dependència, els Serveis Socials d'Atenció
Primària dels municipis són els encarregats d'elaborar i fer
seguiment dels Programes Individuals d'Atenció (PIA).

Per a l'aplicació de la llei de dependència en l'àmbit local,
l'Ajuntament destinarà del pressupost de 2008 prop de
70.000 euros a l'atenció domiciliària adreçada a les perso-
nes dependents.

En el marc de l'aplicació de la Llei de dependència, l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Oriental
han signat un conveni de col·laboració per intensificar el servei municipal que es presta a Montornès d'aten-
ció domiciliària a persones dependents

FETS VIUS
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FETS VIUS

Commemoració del Dia Internacional
de la Dona Treballadora

4 de març
Cicle de conferències: Salut i
qualitat de vida. Títol: Viu la teva
creativitat. De 17 a 19.30 h, al Casal
dels Avis de Montornès Centre

8 de març 

L’hora menuda. Nascuts per
llegir. A les 11.30 h, a la Biblioteca 

9 de març
Cinema infantil en català. Projecció:
Bojos pel surf. A les 18 h, al
Teatre Municipal

12 de març
Xerrada informativa sobre la
TDT a càrrec d’experts del Consorci
Teledigital Mollet. A les 19 h, a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament

13 de març
Concert Intercanvi grup de vent
de l’Escola Municipal de Música de
Montornès i la Big Band de l’Escola
Municipal de Música de Mollet. A
les 20 h, al Teatre Municipal

14 de març
It’s story time!! S’explica el conte
The Gruffalo. A les 19 h, a la
Biblioteca

26 de març

Tertúlia literària sobre la
novel·la Aguas profundas de
Bárbara Nadel. A les 18.30 h, a la
Biblioteca

30 de març
Celebració del Dia Internacional del
Teatre. Representació de l’obra
Els viatges del Sr. Argan, a càrrec
de la cia El que ma queda de teatre.
A les 18 h, al Teatre Municipal

5 i 6 d’abril
V Jornades d’estudiants per
a alumnes de secundària (IES
Vinyes Velles, IES Marta Mata, i IES
Montmeló). Al Pinatar, Gualba

Exposicions
Fins al 14 de març 4 dones interpre-
ten plàsticament 4 dones, a la Galeria
Municipal de Can Xerracan
Fins al 14 de març en cualquier
contexto, de Víctor Otero. Programa
Astronart, a la Sala Riu Mogent
del Casal de Cultura

Del 26 de març a l’11 d’abril, expo-
sició de Jaime Padilla. Programa
Astronart, a la Sala Riu Mogent
del Casal de Cultura

Lilja 4-ever
7 de març
Casal de
Cultura

Fast Food
Nation
14 de març
Centre
Infantil i
Juvenil

Death at a Funeral
28 de març
Casal de Cultura

La regidoria de Benestar Social de
l'Ajuntament ha organitzat diver-
ses activitats amb motiu de la
commemoració el 8 de març del
Dia Internacional de la Dona
Treballadora.

La xerrada El món vist per les
dones ha estat l'activitat que ha
obert, a la Galeria Municipal de
Can Xerracan, el programa d'acti-
vitats.

El Casal de Cultura ha cedit un
espai, del 3 al 14 de març, per a
l'exposició Maria Teresa Vernet i
Real. Compromís de gènere i de
modernitat. La mostra, que per-
tany a l'Institut Català de les
Dones, ret un homenatge, coinci-
dint amb els cent anys del seu nai-
xement, a l'escriptora catalana
Maria Teresa Vernet i Real que va
ser un referent literari de la pre-
guerra.

Maria Teresa Vernet i Real va ser
la primera dona a guanyar el
Premi Joan Creixells de novel·la,
l'any 1934. 

El 8 de març, abans de l'inici
d'una activitat de composicions
poeticomusicals, se celebrarà l’ac-
te central de la commemoració:
dos representants dels casals dels
avis de Montornès llegiran, a les
20 h, a la Galeria Municipal de Can
Xerracan, el manifest institucional
subscrit per la Xarxa de Municipis
de la Diputació de Barcelona i la
Federació de Municipis de Cata-
lunya.

D'altra banda, en el marc de l'ex-
posició 4 dones interpreten plàsti-
cament 4 dones que es pot visitar
a la Galeria de Can Xerracan, els
dies 5 i 6 de març, a les 19 h, es
projectaran les pel·lícules
Madame Butterfly, inspirada en
l'òpera de Puccini, i La casa de
Bernarda Alba del director Mario
Camus. Les dues projeccions,
organitzades per la Regidoria de
Cultura, se sumaran a la comme-
moració del Dia Internacional de la
Dona Treballadora.

Durant dues setmanes del 3 al 14 de març, la Galeria Municipal de Can
Xerracan i el Casal de Cultura acullen exposicions i xerrades relaciona-
des amb les dones

propostesdel mes

www.montornes.cat
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Durant aquest mes de març es durà a terme la programa-
ció d'educació viària als centres d'educació infantil i primà-
ria de Montornès, impulsada pels departaments de Benes-
tar Social i de Seguretat Ciutadana.

Del 25 de gener al 22 de febrer, el projecte es va desenvo-
lupar en l'àmbit de l'ensenyament secundari obligatori. En
aquesta edició el programa ha actualitzat la metodologia
d'aprenentatge i ha ampliat el radi d'acció als instituts de
secundària del municipi i a les llars d'infants. El pla també
inclou un apartat específic adreçat a la gent gran.

El projecte inclou sis programacions dirigides a grups d'e-
dats diferents i encaminades a tractar els factors particulars
de risc de cadascuna.

Educació viària a les escoles

Un mundo de juguete. Escena primera, presa 1: Gravant!

Quedem un dilluns a la ràdio municipal. L'Ana ens avisa d'entrada:
"Aquestes coses no em van". És tímida, sorprenentment tímida per
algú que es dedica a explicar històries. Sembla més jove del que
és (té 26 anys), parla poc i dibuixa un somriure constant sota el
nas. Però l'Ana Puit no fa dibuixos, fa pel·lícules. Per qui no té una
vocació definida des de petit, la de director de cinema sembla una
bona elecció. Entre el periodisme i el cinema, l'Ana ha triat la via
del mig: els documentals. Li agrada el cinema social i d'autor, del
que dóna pocs diners però moltes satisfaccions. Una pel·li?
"Potser Mouchette de Bresson. També m'agrada molt el cinema de
Bergman" diu. I posats a triar-ne una d'actual: El silenci abans de
Bach de Pere Portabella. Té clar que el que vol fer és "Viatjar i
rodar. M'agradaria anar a països en desenvolupament i explicar-ne
les vides a través de documentals". 

De moment, però, ha preferit no anar gaire lluny per dirigir un
curtmetrage.

L'ha rodat aquest dies entre Montornès i Barcelona. Ella, un equip
de trenta persones i set titelles de fil. Nerviosa pel rodatge? "Sí,
perquè és el primer una mica seriós. He fet les pràctiques de l'es-
cola, al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya, dos curts
en digital i ara aquest en 35 mm". El curt es diu Un mundo de
juguete. I de què tracta? De segones oportunitats. És una història
construïda amb jocs de relacions entre allò aparentment fictici i la
realitat. No pinta malament.

El veurem a Montornès quan estigui acabat. Serà cap al mes de
juny.

Talleu! És bona!

EL RETRAT Ana Puit Juste

Montornès, Villanueva i la Fundació Pau i Solidaritat del
Vallès Oriental impulsen, per primera vegada, un projecte
per a l'autogestió dels recursos de cooperació internacional
del municipi nicaragüenc.

L'objectiu del projecte, que té un cost de 146.805 euros, és
crear una oficina per a la recerca de recursos econòmics i
tècnics que serveixin d'eines per al desenvolupament sos-
tenible de Villanueva.

El 18 de febrer, coincidint amb la visita a Montornès de l'al-
calde de Villanueva, Mariano Aguilera, es va signar el con-
veni de col·laboració per engegar la iniciativa. 

Villanueva està agermanada amb Montornès des del 19
d'octubre de 2002. 

Oficina de desenvolupament
a Villanueva

D'esquerra a dreta: J. Cachinero, president de la F. Pau i Solidaritat,
D. Cortés, alcalde de Montornès, i M. Aguilera, alcalde de Villanueva




