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De tothom és conegut que a la plana del Raiguer, per on
ara passa l’autopista, l’exèrcit de la República hi va cons-
truir un camp d’aviació que va funcionar entre el maig de
1938 i el febrer de 1939. Precisament davant de ca l’Arnau
hi ha un magnífic refugi antiaeri fet per a la defensa dels
soldats i aviadors.

Aquest maig de 2008 fa exactament 70 anys que
l’Ajuntament de Montornès, atenent ordres superiors, va
haver de fer una crida a tots els homes majors de 14 anys
i menors de 60 perquè es presentessin amb pics, pales,
magalles i carros a la plana que hi havia entre la via i el riu
Congost. Sembla que el dissabte 14 de maig, més d’un
centenar de montornesencs van començar les feines
d’esplanació del terreny per habilitar-hi la pista de vol.
Aquesta informació la tenim gràcies al treball de David
Gesalí sobre l’aeròdrom que es publicarà en els propers
mesos.

Les famílies que vivien al veïnat de can Parellada van veu-
re com els seus camps de patates eren requisats i trans-
formats en una pista sorrenca per als avions de combat.

L’únic document que es conserva a l’Arxiu és a la sèrie de
Correspondència. La Jefatura de Obras de la Tercera
Región Aérea comunica a l’Ajuntament que retingui el jove
paleta Jaume Molins Palau perquè ha de continuar fent
“las obras que lleva a cabo… obras urgentes de aviación”.

Davant la imminent crida al front dels nois de la lleva de
1922, calia deixar lliure en Molins perquè el necessitaven
els de l’Aviació. Gràcies a l’aeròdrom i a la seva especialit-
zació professional, aquest veí del carrer Major va estalviar-
se d’anar a la primera línia d’un terrible final de guerra que
va veure morir milers de joves.
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forme l’ha rebuda el propi Jaume Molins Palau. AMMV, Correspondència



EEDDIITTOORRIIAALL

El nou Casal d’Avis obre les portes
Aquest nou equipament municipal és una actuació prioritària i
molt esperada per millorar els serveis a les persones, i espe-
cialment els serveis socials a la nostra gent gran.

El nou Casal d’Avis té una superfície de més de 500 m2 que es
destinaran a la realització de diferents activitats culturals, de
lleure, de formació i d’informació, i és un espai obert i viu que
ha de facilitar la connexió dels usuaris amb la xarxa social i
comunitària i potenciar les oportunitats de participació social.

Aquest nou espai de trobada té un valor de mercat de més
d’1.500.000 euros i disposa de perruqueria femenina i mascu-
lina, una infermeria, una oficina, espais polivalents per a ball,
televisió, internet i tallers, servei de bar i de guarda-roba.

L’objectiu de la Junta i de les regidories de Gent Gran i
Benestar Social és proporcionar els mitjans necessaris perquè
les persones se sentin útils i protagonistes, programant activi-
tats de grup que les ajudin a continuar realitzant el seu projec-
te de vida.

Vull donar les gràcies als veïns de l’avinguda Llibertat 5 i 7 per
la seva complicitat i comprensió, i molt especialment als mem-
bres de la Junta del Casal d’Avis i al seu president per la seva
paciència i dedicació personal en aquest objectiu comú:
l’interès general i el benestar social de la gent gran.

Ara hem d’aconseguir un Centre de Dia i una Residència de
gent gran al nostre municipi. No és fàcil, no és competència de
l’Ajuntament, i la Generalitat no disposa de prou recursos per
fer aquest tipus d’equipament a tots els municipis de
Catalunya, però el nostre compromís, la nostra nova prioritat
de govern és convertir els projectes en realitat, i estic con-
vençut que ho aconseguirem.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Pla director per a la
recuperació del

Castell de Sant Miquel 

Els ajuntaments de Montornès i Vallromanes i la
Diputació han signat un conveni per tirar endavant
un pla director al jaciment arqueològic del poblat
ibèric i el Castell de Sant Miquel

D'acord amb el conveni, la Diputació de
Barcelona, a través de l'Oficina de Patrimoni
Cultural, posarà a la disposició dels ajuntaments
suport tècnic i econòmic per a la redacció del pro-
jecte. La Diputació assumirà el cost íntegre de la
realització de l’estudi mitjançant la contractació
d’una empresa especialitzada en l’elaboració de
projectes de patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Del castell medieval de Sant Miquel, avui dia
queda dempeus una meitat de la torre circular de
l'Homenatge. Pel que fa al poblat que hi ha a tocar
del castell en els darrers anys s’han recuperat
peces i vestigis ibèrics i romans. 

El conveni signat entre ajuntaments i Diputació
serà vigent fins a final d'any. Durant aquest temps
es farà la redacció del projecte de recuperació del
poblat ibèric i del castell, i es duran a terme algu-
nes actuacions arqueològiques de caire preventiu.



Preocupats per la situació de sequera, i després de comprovar que l'Ajuntament no havia previst
gairebé cap actuació, tot i l'obligació que exigia un decret de la Generalitat de l'any passat, vam
presentar al febrer una moció al Ple on proposàvem tota una sèrie de mesures d'estalvi d'aigua,
a curt i mig termini, així com també l'elaboració d'una ordenança municipal per impulsar un ús
eficient i racional de l'aigua.

La moció no va arribar al Ple fins a l'abril, i l'equip de govern (CiU+PSC) va votar EN CONTRA, i la moció no va prosperar
perquè PP i C's es van abstenir. Deien que no calia la moció perquè l'Ajuntament ja havia començat a actuar. I és cert, però
a partir de la presentació de la nostra moció, no abans. S'havien programat algunes de les coses que proposàvem: distri-
bució de vàlvules d'estalvi d'aigua (en procés), publicar un ban informatiu amb recomanacions i prohibicions sobre l'ús de
l'aigua, fer una campanya de sensibilització per a la població. Per tant, estem contents perquè la moció ha tingut efecte. 

Però el que no té sentit és que atesa la greu situació de sequera, el govern local rebutgi una sèrie de propostes que s'estan
posant en marxa a la majoria d'ajuntaments només pel fet que és una proposta nostra. El que proposa el PP sempre tira
endavant.

L’Ordenança sobre l'estalvi d'aigua elaborada pel Grup de treball Nova Cultura de l'Aigua de la Diputació s'està aprovant a
molts municipis perquè és necessària. Pretén regular la incorporació i la utilització de sistemes d’estalvi d’aigua, com
també adequar la qualitat de l’aigua a l’ús que se’n faci als edificis, altres construccions i activitats, i determinar en quins
casos i circumstàncies serà obligatòria. Perquè els ajuntaments hauran d'actuar d'ara endavant i es farà a tot arreu.

Es farà a tot arreu, menys a Montornès, com passa amb tantes coses, en què altres municipis ens porten anys d'avantatge.

Afortunadament els veïns i veïnes demostreu dia a dia que sou responsables i esteu ajudant a reduir els consums. Aquest
és el camí. Però caldrà també que exigiu al vostre Ajuntament que també faci els deures i, a més, doni exemple.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA

ICV-EUiA impulsa l'estalvi d'aigua a Montornès

La oposición debe ser otra cosa
Nuestro grupo municipal considera que nuestra obligación principal es defender la acción
de gobierno municipal, pero no podemos quedarnos sin contestar a las constantes menti-
ras del grupo municipal de ICV-EUiA porqué dice el refrán que “quien calla otorga”.

Pretenden legalizar unas casetas existiendo sentencia judicial firme que avala la actuación
municipal, y defienden abiertamente a los que se dedican a denunciar al resto de los veci-
nos por posibles irregularidades urbanísticas. Para ellos no existe la disciplina urbanística,
y siempre su interpretación de la ley es sesgada y partidista.

Las mociones que han perdido democráticamente han sido rechazadas porqué son incapa-
ces de conseguir acuerdos con otras fuerzas políticas, o bien porqué son manifiestamente
contrarias a las competencias del pleno municipal.

Disponen de toda la documentación que han solicitado, incluyendo el listado de todos los
gastos realizados por el alcalde y los concejales, así como la consulta del registro sobre
posibles causas de incompatibilidades y registro de intereses. Pero a pesar de lo que van
diciendo “en el boca a boca”, no encuentran ni encontrarán nada.

Mintieron con la información del aumento de sueldo del alcalde y los concejales y mani-
festaron que sólo teníamos espacio para nuestros miserables intereses privados y negocios
familiares. Les requerimos nuevamente para que demuestren sus acusaciones. Por si fuera
poco, el Sr Montero critica el viaje a Nicaragua de una delegación en la que participaba un
alcalde de su partido, olvidándose además que en la pasada legislatura concejales de IC
hicieron el mismo viaje. ¿Doble moral?

Mienten cuando dicen que nuestros concejales trabajan 12 horas a la semana. Mienten
cuando aseguran que pagamos 1.000 euros por el local de Montornès Norte y que las obras
nos han costado 15.000.000 de pesetas. Mienten, sólo mienten, mientras que el resto de la
oposición presenta propuestas constructivas para mejorar nuestro pueblo.

Nosotros a gobernar y a trabajar por Montornès. Ellos a lo suyo.



En la darrera edició del Montornes Viu el grup municipal d’ICV-EUiA posava en dubte la transparèn-
cia en la despesa i gestió econòmica que es porta a terme a l’Ajuntament. Una acusació d’aquesta
mena no es pot fer amb lleugeresa i no pot quedar sense resposta per part nostra.

Una de les responsabilitats de govern que ha assumit CiU és l’àrea Econòmica i, amb aquesta, la ges-
tió de la despesa municipal. En aquests darrers mesos hem aplicat mesures de control de la despe-
sa i per evitar que els petits empresaris i treballadors autònoms que presten serveis a l’Ajuntament
no vegin demorat el cobrament del servei prestat.

Des del mes de gener s’ha establert com a procediment de gestió l’aprovació quinzenal de les factu-
res que permet avançar el pagament als proveïdors. El personal de l’àrea Econòmica treballa inten-
sament per fer-ho possible, i si per un motiu o altre, per la falta d’una signatura o un vistiplau, cal
passar del tràmit ordinari al tràmit urgent no tenim ni tindrem cap reticència a fer-ho.

No acceptem de cap manera que diguin que les factures s’aproven per urgència per dificultar-ne el
control. Si volguéssim evitar aquest control (que forma part de les seves obligacions) tindríem altres
mitjans per fer-ho perquè, com saben o han de saber, la llei no els dóna cap dret d’assistir a les reu-
nions del govern en què s’aproven aquestes factures, i si hi són és perquè el Reglament Orgànic
Municipal ho permet. Per tant, si aquest govern volgués dificultar el seu control ho tindria molt fàcil,
modificaríem el Reglament i no assistirien a les reunions del govern. Però això no ho farem.

I, finalment, quan diuen que és vergonyós com administrem els diners de tothom, els preguntem: és
vergonyós haver triplicat la despesa social? Consideren vergonyós que s’incrementi el personal de
Serveis Socials? És vergonyós gastar 50.000 euros per poder tenir un servei d’assistència domicilià-
ria adequat? És vergonyós incrementar en un 100% la despesa per a ajuts socials? És vergonyós que
incrementem el nombre de policies? És vergonyós que millorem els equipaments esportius?

Eficiència i transparència econòmica

Estos días asistimos al espectáculo que está dando la Generalitat de Catalunya y el Gobierno central
con la sequía de Barcelona y el trasvase del Segre. La respuesta política, como de costumbre, ha sido
lamentable. Hasta el 9-M, el agua no era ningún problema en Catalunya. Ha sido acabar las eleccio-
nes y parece que los ciudadanos de Barcelona vayan a morir de sed en días. Ahora sabemos que el
propio Gobierno pidió a la Generalitat que ocultase el problema del agua hasta pasadas las eleccio-
nes. 

Finalmente parece ser que los gobiernos central y catalán van a dar luz verde para la ampliación del
minitrasvase del Ebro, desde Tarragona hasta la ciudad Condal. Este proyecto fue aprobado por el PP
en el año 2001 en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y fue derogado en el año 2005 por el PSOE,
alegando que crearía problemas medioambientales de sostenibilidad, abastecimiento, etc. En cambio,
ahora dicen que esos problemas no existen, cuando estuvieron practicando la política del NO y ahora
proponen el trasvase. Habrá que ver cómo justifican este espectacular cambio de postura. 

Quizás los problemas medioambientales dependen sólo de quién ostente el Gobierno.

A mi entender, el problema no es la falta de agua dulce potable sinó, más bien, la mala gestión y distribución de los recur-
sos hídricos y sus métodos. La mayor parte del agua dulce se utiliza para la agricultura, mientras que una cantidad sus-
tancial se pierde en el proceso de riego. 

La mayoría de los sistemas de riego funcionan de manera ineficiente, por lo que se pierde aproximadamente el 60 por cien-
to del agua que se extrae, que se evapora o vuelve al cauce de los ríos o a los acuíferos subterráneos. 

L’aigua és un bé escàs. Cal ser-ne conscients. La situació de sequera actual ens fa reflexionar sobre la necessitat d’estalviar
per reduir el consum d’aigua i augmentar les reserves. Davant la persistent falta de pluges l’Ajuntament de Montornés
demana la col·laboració de la ciutadania per fer un ús més eficient de l’aigua. Són mesures per intentar evitar que en els
propers mesos hi hagi resticcions d’aigua per al consum humà. Totes aquestes mesures tenem tot el nostre suport. 
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal popular
La sequía no admite aplazar soluciones

Cristina Tarrés Regidora-Portaveu. E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat
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Espai del grup municipal de C’s

En arribar al poder, el govern socialista va derogar el transvasament de l’Ebre, amb què es pretenia portar excedents del
riu a València, Múrcia, Almeria i Barcelona. No obstant això construeix un transvasament del Tajo al Guadiana per abastir
58 municipis, casinus i hotels i en diuen "tubería de la llanura manchega", mai transvasament. També es construeix un altre
del Xúcar al Vinalopó i aprova un del Guadiana al Guadalquivir. El 15 de febrer passat va aprovar un enviament de 4,99
hectòmetres "de la conca Atlàntica Andalusa al Guadalquivir". La quantitat és la màxima que es pot transvasar sense una
llei.

La Generalitat ha acceptat l’opció del Govern de transvasar l’aigua directament de l’Ebre. Es perllongarà la canonada que
actualment arriba a Tarragona fins a Barcelona, i anirà paral·lela a l’AP-7 per evitar expropiacions. El derogat transvasa-
ment havia previst una canonada quatre vegades més gran que l’actual.

La veritat és que tothom sap que portar aigua d’una conca a una altra és un transvasament. Ho diu el diccionari. El Govern
ho nega, en contra del que afirmen l’oposició, els ecologistes i fins i tot els seus socis a l’executiu català. El truc està en
què no es transvasa cabal del riu directament, sinó que es modernitzen regadius a la conca de l’Ebre. Amb aquesta obra
es preveu estalviar 50 hectòmetres, que enviaran a Barcelona. En teoria, el balanç és zero i l’Ebre no perd aigua. A la pràc-
tica, bona part de l’aigua que es perd als regadius ineficients torna al riu després de filtrar-se pel subsòl. 

Per tot això hem de reflexionar i pensar què ens està passant. Per què es descarten idees que després resulten ser les
millors solucions? Per què deixem perdre subvencions de fons europeus per després fer alguna cosa semblant però a un
cost molt més elevat i de pitjor qualitat, pagat, és clar, amb els diners dels ciutadans? 

La feina dels ciutadans consisteix a canviar això i a fer una política més planificada que permeti administrar més acurada-
ment els recursos.

Eufemismes: el govern transvasa? 
Sí, amb un altre nom

Angeles Menchén
Regidora de Ciutadans - Partit de La Ciutadania

Moció per demanar una
nova llei de
l’avortament
El Ple de l’Ajuntament de
Montornès va acordar, en la
sessió del 3 d’abril de 2008, 
“...Primer.- Denunciar la insufi-
ciència i les limitacions de
l’actual llei d’avortament per
garantir la protecció jurídica i
mèdica de les dones i els pro-
fessionals sanitaris.
Segon.- Reclamar una nova llei
sobre l’avortament:

·Que integri l’educació
sexual en l’educació obligatòria
com a política bàsica de pre-
venció.

·Que inclogui els mitjans
anticonceptius en el sistema
sanitari públic, assegurant així
la seva gratuïtat.

·Que legalitzi l’avortament
per lliure decisió de les dones i
integrat dintre de la xarxa
sanitària pública.
Tercer.- Demanar que es prote-

geixi el dret a la intimitat i el
dret a la seguretat jurídica de
les dones que han avortat i que
avortaran.

Quart.- Demanar que
s’investigui si s’ha violat el prin-
cipi de confidencialitat que
prima sobre els historials clí-
nics i per tant si s’han violat
drets fonamentals de les dones.

Cinquè.- Demanar que es prote-
geixi els drets de les dones i els
professionals que practiquen
avortaments en clíniques priva-
des.

Sisè.- Demanar que es posi fi a
les detencions i als processa-
ments per avortament i la
supressió de totes les respon-
sabilitats penals que s’han pro-
duït i s’estan produint.

Setè.- Manifestar el nostre
suport als moviments
d’autoinculpació, en solidaritat
amb les dones que han avortat i
que probablement han vist vio-
lats drets humans fonamentals
en aquest procés...”

El contingut literal de la moció 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.

Moció plenària
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Obert el nou Casal dels Avis
de Montornès Centre

Un dia abans de l’obertura al públic, prop de 400 persones
van visitar el centre en una jornada de portes obertes que
va incloure un acte institucional que va comptar amb la
presència de representants municipals i dels membres de
la Junta de l'entitat.

El Casal té una superfície de 500 m2 en planta i sense
barreres arquitectòniques. L'espai està dividit en diverses
dependències que inclouen una perruqueria femenina i una
altra de masculina, una infermeria, una oficina, espais poli-
valents per a ball, televisió, internet i tallers, servei de bar i
guarda-robes. La instal·lació també disposa d'un magat-
zem i un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat
reduïda.

L’equipament és resultat d'una permuta de sostre edifica-
ble per un bé immoble que van fer l'Ajuntament i l'empresa
Metrovacesa SA, promotora a l'àmbit de la unitat
d'actuació número 18.

La Junta de Govern Local va adjudicar, al mes de febrer de
2007, les obres de condicionament del Casal nou a
l’empresa BASSA MAR SA per un import a l’entorn dels
275.000 euros.

L'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona,
mitjançant un conveni del programa Xarxa Barcelona, va
concedir, al desembre de 2006, un ajut de 90.000 euros al
projecte de condicionament.

La Direcció General d'Actuacions comunitàries i cíviques
del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat, per la seva banda, també al desembre de 2006,
va atorgar 77.000 euros. 

Homenatge a la gent gran
L’11 de maig se celebrarà l’homenatge a la gent gran que
ofereix cada any l’Ajuntament al voltant del primer de maig.

L’homenatge inclou una sortida i un dinar de germanor
amb ball de tarda per als usuaris dels dos Casals dels Avis.

Enguany, s’ha previst una visita guiada a peu pel barri vell
de Girona, a l’espai que ocupava el barri jueu a l’Edat
Mitjana. L’esmorzar, el dinar i el ball tindran lloc en un res-
taurant del municipi gironí de Santa Susanna.

Des del 14 d’abril els usuaris del Casal dels
Avis de Montornès Centre tenen a disposició
les instal·lacions noves de l’entitat al número
3 de l’avinguda de la Llibertat

Acte institucional en el decurs de la jornada de portes obertes del 13 d’abril
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Inauguració
del circuit
esportiu al
parc del
Torrent de
Vinyes Velles

El nou circuit esportiu fix és un equipament de lliure accés dotat
d'aparells per a la pràctica lúdico-esportiva. El circuit consta de tres parts
diferenciades en les quals es pot fer exercicis d'escalfament, exercicis
d'estiraments i exercicis intercalats de força i de resistència.

Al llarg del parc del Torrent de Vinyes Velles s'han instal·lat diversos tipus
d’aparells: plataformes (per a l'escalfament i els estiraments), graons,
barres, escales, paral·leles, espatlleres, parets, etc. Mitjançant cartells
informatius s'explica la tècnica dels exercicis que es proposen en cadas-
cun dels sectors del circuit. També hi ha cartells amb el plànol de situa-
ció del circuit i tots els aparells esportius que el formen. La inversió per
a l’habilitació del circuit esportiu s’ha situat a l’entorn dels 30.000 euros.

El 31 de maig es durà terme la festa d’inauguració de l’espai, amb diver-
ses activitats i jocs que comptaran amb la participació dels infants que
practiquen activitats esportives extraescolars als CEIP de Montornès.

L’Ajuntament ultima l’habilitació d’un segon circuit esportiu de lliure
accés al carrer del Molí.

El proper 31
de maig se
celebrarà un
acte públic
amb activitats
i jocs per
presentar el
circuit
esportiu 

FFEETTSS  VVIIUUSS

Un any més, l’esport local s’ha reunit per premiar els millors
esportistes, clubs i empreses patrocinadores. Enguany els
premis han incorporat dos guardons nous per als millors
equips infantils i sèniors de les entitats i clubs de
Montornès.

Elisabeth Gordón, del Club Karate Montornès, ha estat
nomenada per tercer any consecutiu millor esportista en
categoria sènior femenina. El guanyador sènior masculí ha
estat José Nocete Cantero, del Club Ciclista Montornès.

Àlex Molina Cano, que l’any passat corria amb el CRG
Epsilon Euskadi Karting Team, ha estat considerat per
segon any consecutiu millor esportista infantil. El premi
femení infantil ha estat per a Carla Rodríguez Haro, del Club
Esportiu Montornès Atletisme. 

Els premis als millors equips han estat per a l’equip sènior
masculí del Club Deportivo Montornès Nord, i per al Cadet
A del Club Futbol Montornès. El patrocinador del Club Karate
Montornès, Bon Àrea, ha estat escollit millor sponsor. 

VIII Festa de l’Esport 

Elisabeth Gordón ha estat escollida millor esportista local sènior per tercer any consecutiu. El jove pilot Àlex
Molina repeteix com a millor esportista infantil.

Quadre de guanyadors de la VIII Festa de l’Esport  





L’exposició Coitus Interruptus arriba
novament al Casal de Cultura acom-
panyada d’activitats i tallers d’edu-
cació sexual i afectivitat, adreçats als
alumnes de primer i de tercer d’ESO
dels IES Vinyes Velles i Marta Mata.

Del 5 al 9 de maig, es desenvoluparan
les sessions per als alumnes de tercer
d’ESO de l’IES Vinyes Velles que trac-
taran, entre d’altres coses, sobre la
prevenció de riscos en les relacions
sexuals. En el cas del estudiants de
primer d’ESO, es duran a terme un
seguit de tallers que incidiran en els
aspectes afectius de les relacions i el
paper que assumeix cada membre de
la parella.

Les activitats aniran a càrrec de
l’Associació per a la Prevenció i
Promoció de la Salut; de Joves per a
la igualtat i la solidaritat; i del Centre
Jove d’Anticoncepció i Sexualitat.

L’actuació s’engloba en un programa
més ampli que s’anomena Salut Jove
i que inclou una programació anual
organitzada per les regidories de
Benestar Social i de Joventut.

10

FFEETTSS  VVIIUUSS

Activitats i tallers a
l’entorn de

“Coitus Interruptus”
7 de maig. Parlem de Llibres:
El pont dels jueus, de Martí Gironell.
A les 18.30 h a la Biblioteca

9 de maig. Cicle de cinema per
a joves: Freak Show. A les 19 h al
Casal de Cultura

10 de maig. L’hora menuda.
Contes per a infants de fins a 2
anys. A les 11.30 h a la Biblioteca 

14 de maig. Xerrada sobre la
novel·la Mirall trencat de Mercè
Rodoreda. A les 18 h a la Biblioteca 

17 de maig. Cicle de Dansa. Actua-
ció de dansa clàssica. A les 17
h al Teatre Municipal 

23 de maig. Escola de pares i
mares: L’autoestima i la motiva-
ció. A les 18 h a la Biblioteca

23 de maig. Cicle de cinema per
a joves: Freak Show. A les 19 h al
Casal de Cultura

24 de maig. Representació de fi de
curs del grup d’aprofundiment de
l’Aula Municipal de Teatre.
A les 19 h al Teatre Municipal

28 de maig. Xerrada radiofòni-
ca: L’habitatge de lloguer. A les
11.10 h al 91.2 FM Ràdio Montor-
nès

28 de maig. Parlem de Lli-
bres: La senda del dragó, de José
Luis Sampedro. A les 18.30 h a la
Biblioteca

31 de maig. Representació fi de
curs del grup avançat de l’Aula
Municipal de Teatre. A les 19
h al Teatre Municipal

Exposicions

Fins al 9 de maig. Exposició dels
treballs participants al Concurs de
Punts de llibre, al Centre Infantil i
Juvenil (CIJ)
Del 5 al 16 de maig Exposició
Mercè Rodoreda, a la Biblioteca

Del 10 al 31 de maig. Exposició
col·lectiva Germinart 2008, a la
Galeria Municipal de Can Xerracan

Del 14 al 30 de maig. Exposició de
fotografia d’Albert Granés. Progra-
ma Astronart, a la Sala Riu
Mogent del Casal de Cultura

Cineforum
9 de maig. Promesas del Este. A les
21.45 h al CIJ
16 de maig. Deseo, peligro. A les
21.45 h al Casal de Cultura
23 de maig. Persépolis. A les
21.45 h al CIJ
30 de maig. Expiación. A les 21.45
h al Casal de Cultura

propostesdel mes

www.montornes.cat

Activitats organitzades l’any 2007



“Cada criatura que neix és un brot d’esperança. Crec en la humanitat,
crec que en el món és possible viure”. És un pensament que passa pel
cap de l’Encarna cada vegada que veu néixer un nen. I ho fa sovint, per-
què és llevadora des de fa 20 anys. I des de l’any 94, és la llevadora de
Montornès.

“De petita admirava molt la senyora Felisa, la llevadora de la meva
mare. Una dona sàvia, que era ella mateixa, que no depenia de ningú.
Quan parlava tothom l’escoltava. Jo ho feia d’amagat, perquè tenia 4
anys i em feien fora de la conversa. I pensava: jo, de gran, vull ser com
ella”.

No sabem com era la senyora Felisa, però l’Encarna és propera, sensi-
ble i afable. Té molt sentit de l’humor i transmet tranquil·litat. I sí, com
la Felisa, ella també és una mica sàvia. O molt. Té una gran consciència
social, li preocupa la gent, l’ecologia, el comerç just…

Als 14 anys, després d’acabar els estudis de comerç, es va posar a tre-
ballar en el negoci familiar: vendre sabates i espardenyes pels mercats.
“I m’encantava. Tenia una frase màgica que em funcionava força bé:
Reina, vine, que tinc unes sabates que caminen soles”. Va convèncer el
seu pare per compaginar-ho amb els estudis d’infermeria, es va casar i
va venir a viure a Montornès (és filla de Granollers). Amb el naixement
dels seus dos fills va descobrir la feina de llevadora en l’atenció primà-
ria, i va decidir dedicar-s’hi. Als 35 anys, després de compaginar família
amb feina i estudis, ho va aconseguir.

Ara fa un munt d’anys que s’hi dedica i vol jubilar-se fent aquesta feina.
A més, l’Encarna dóna xerrades de sexualitat als IES de Montornès i
està engegant un projecte amb l’Associació Catalana de Llevadores per
escriure la història d’aquest ofici. També canta a la Lira i al cor de la
Parròquia de Sant Sadurní. Buf! 
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Montornès dedicarà el matí del 17 de maig als animals de com-
panyia. La jornada se celebrarà de 10 a 14 h al carrer del Molí, i
tindrà dues vessants: una de purament lúdica i l’altra de sensibi-
lització i conscienciació de les obligacions que comporta la
tinença d’animals domèstics i de companyia, recollides a
l’ordenança municipal sobre aquesta matèria.

La normativa, aprovada pel Ple Municipal l’any 1999, té com a
objectiu regular la tinença, el comerç i el tractament dels animals
de companyia per protegir la salut i la seguretat de les persones,
garantir el respecte dels drets dels animals i procurar la con-
vivència entre les persones i els animals.

La jornada del 17 de maig comptarà amb les col·laboracions de
la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM) per promou-
re l’adopció de gossos abandonats, i del Club d’Agility Marvi – La
Roca del Vallès. L’entitat proposarà als assistents amb mascota
concursos de bellesa i de perruqueria amb premis i regals.
També hi haurà una exhibició d’Agility i d’obediència.

17 de maig, els gossos protagonistes a Montornès

EL RETRAT Encarna Gascón Navarro

Campanya municipal de difusió sobre la tinença d’animals

Animals
potencialment
perillosos

Cens i
identificació
dels animals

Presència
a la via
pública Manteniment

i protecció
dels animals




