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L’Ángela, l’Elena i la Puri són tres montornesenques que
es van acollir al Voluntariat Lingüístic perquè estaven
aprenent català i volien un voluntari amb qui practicar fora
de l’aula. Ara, uns mesos després, ens expliquen la seva
experiència:
- Com vau conèixer la idea del Voluntariat?
ÁNGELA, ELENA, PURI: Ens la van presentar al curs de
català que fem al Casal de Cultura.
- Per què us hi vau apuntar?

ELENA: Jo tinc un nivell acceptable de català, però em fal-
tava pràctica per parlar-lo bé.
PURI: Amb les llengües és una qüestió de deixar-se anar.
- On aneu a parlar?
ÁNGELA: Ens reunim al Vinyallonga per fer un cafè.
PURI: Nosaltres ens reunim al Casal. A vegades anem a
comprar juntes.
- Com és la relació amb la vostra voluntària?
ÁNGELA: Molt bona, n’estem molt contentes. És una per-
sona culta amb qui, a més de català, aprenem altres
coses.
ELENA: Parlem de tot. Dels nostres parents comuns... Fins
i tot de religió!
PURI: Parlo amb ella de tot, dels fills, del cap de setmana,
dels esports que practiquem... Cal que hi hagi una bona
comunicació, entre aprenent i voluntari, perquè si no, no
funcionaria.
- Us està servint, aquest projecte?
ELENA: Llàstima que no m’hi hagi pogut apuntar abans.
Gràcies a aquestes hores de conversa fora de l’aula estic
progressant molt.
PURI: A mi ja m’està bé haver-m’hi apuntat ara, perquè
l’any passat encara tenia un nivell de català massa baix i
no m’hi veia amb cor. És clar que has de ser prou oberta,
deixar de costat la timidesa i els complexos.
ÁNGELA: A mi em va molt bé. És una molt bona experiència.
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OFICINA DE CATALÀ

Millorem la nostra parla
Els quantitatius FORÇA, MASSA i
PROU són invariables pel que fa al
nombre. No passa el mateix amb
GAIRE / GAIRES. Així com diem no hi
ha gaire gent (en singular), diem no
hi ha gaires persones (en plural). En
canvi, quan utilitzem força, massa i
prou ho fem en singular, també en
frases en què acompanyen substan-
tius en plural.

Vegem-ne alguns exemples:

No hi ha prou benzina al dipòsit / No
hi ha prou socis per fundar el club
Hi havia força gent a la platja / Hi
havia força persones al carrer
Hi ha massa greix en aquesta carn /
Hi ha massa faltes en aquest dictat

Com sempre, intentarem recordar-los
amb un truc mnemotècnic. Què passa
si diem que en tenim prou de massa
força?

L’experiència del voluntariat lingüístic

Recomanacions
L’últim recull de contes del
premi Les Millors Pàgines

de les Biblioteques de
Granollers Pisco Sour i

altres històries que va sortir per Sant
Jordi. Editorial Brau Edicions

Qualsevol capítol del con-
curs de TV3 Bocamoll,

els vespres a dos quarts
de nou. Un programa

amè, del qual s’aprèn força.
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EEDDIITTOORRIIAALL

Mejora de los servicios
sociosanitarios en Montornés Norte
Después de meses de negociaciones entre el Departamento
de Salud de la Generalitat, el Àrea Bàsica de Salut Montornès-
Montmeló y el Ayuntamiento de Montornés del Vallés, se ha
llegado a un acuerdo para poner en marcha el nuevo Centro
de Atención Comunitaria (CAC), situado en la calle Federico
García Lorca de Montornés Norte.

Los servicios que se prestarán en este centro estarán previa-
mente programados por el CAP bajo la concertación del médi-
co o enfermera de referencia del paciente. Y serán entre
otros: vacunaciones; extracción de sangre para analíticas;
control de pacientes sometidos a medicación anticoagulante;
curas programadas; administración de inyectables, y visita de
acogida a los recién llegados. Además, el CAP programará
algunas actividades de educación sanitaria y de prevención,
como por ejemplo: charlas, talleres de relajación, masaje
infantil...

Además, este equipamiento contará con la presencia progra-
mada de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, dando así
cobertura a una demanda histórica de prestación de más ser-
vicios en el barrio. 

Queremos agradecer de forma pública a todos aquéllos que
de una manera u otra se han implicado para que en breve el
CAC sea una realidad, y en especial, a la dirección y a los pro-
fesionales de salud del área básica. 

Somos conscientes del gran esfuerzo organizativo que han
tenido que hacer para prestar algunos de sus servicios en un
centro diferente, y nos sentimos orgullosos de trabajar con-
juntamente con ellos en el objetivo común de mejorar la cali-
dad de vida de muchos ciudadanos de Montornés.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

L'empresa pública Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (ADIF), que depèn del Ministeri de
Foment, obrirà aquest mes de juny un punt
d'informació i assistència al ciutadà sobre el pro-
jecte de construcció del traçat del Tren d’Alta
Velocitat (TAV) al seu pas per Montornès Nord.
De moment, mentre no es posi en marxa el punt
d'informació a Montornès Nord, els veïns tenen a
disposició l'oficina de Montmeló, als números 24 i
26 del passatge de Miquel Biada.
El mes de maig ADIF va iniciar les inspeccions tèc-
niques dels habitatges propers a la zona
d’influència dels treballs. El projecte d'obres preveu
un protocol d'inspeccions per elaborar un informe
de l'estat d’uns seixanta habitatges situats als
números 13, 14, 15, 16 i 17 del carrer de Federico
García Lorca, i a la nau ubicada als números 9 i 7
del carrer de Carles Riba. En el cas que es produei-
xi alguna incidència, l'informe previ permetrà la
valoració del possible perjudici. 
El 21 de maig, al gimnàs del CEIP Marinada, es va
fer una sessió informativa sobre les obres que va
comptar amb l’assistència d’un centenar de veïns.
Tècnics d'ADIF van descriure el traçat que travessa
1,7 Km del terme municipal i la seva integració pai-
satgística, especialment del tram de 182 m de fals
túnel que es farà des del carrer d'Antonio Machado
fins a prop del carrer de Carles Riba.
Les molèsties que ocasionaran els treballs, que
tenen una durada prevista de dos anys, així com
també les incidències sobre la mobilitat, van ser
altres aspectes tractats en aquesta trobada.

Punt d’informació sobre
les obres del TAV

El punt d'informació i assistència al ciutadà
s'habilitarà al Centre Infantil i Juvenil (CIJ)

Projecció virtual del carrer Vallès després de les obres



Es compleix un any de la legislatura municipal. Sembla mentida, però el temps passa molt ràpid.
És un bon moment per fer un cert balanç i sobretot per analitzar quina és la perspectiva d'ara
endavant.

El projecte del canvi que nosaltres representem va guanyar les eleccions i continua plenament
vigent i, estem convençuts, que anirà endavant. Perquè la gent de Montornès no és diferent a la d'altres municipis i mereix
disposar dels serveis necessaris per millorar la seva qualitat de vida.

Montornès mereix un centre de dia i una residència per a la gent gran més l'atenció domiciliària adequada per les situa-
cions de dependència. També una major atenció a les famílies amb dificultats. Cal una escola bressol municipal al centre
del poble per avançar cap a l'escolarització de tots els petits de 0-3 anys. Hem d'aconseguir la posada en marxa de mòduls
professionals de formació per després de l'ESO. Els joves necessiten més equipaments i més activitats culturals i d'oci,
també nocturn. Cal un pla d'actuació global davant del repte que representa el ràpid creixement de la població immigrada.
Volem més habitatges socials al poble, també de lloguer. Cal garantir uns equipaments de qualitat per a tots els veïns, a
tots els barris. 

Montornès mereix una planificació del seu territori amb criteris de sostenibilitat ambiental i també social. Cal millorar la
mobilitat amb un bus urbà, així com també la circulació en general i, sobretot l'aparcament. És urgent millorar
l'accessibilitat en tots els carrers i als edificis municipals. Volem que es recuperi a fons la llera del riu, com a espai col·lectiu
i es conservin els espais forestals i rurals que encara tenim.

La gent de Montornès mereix poder intervenir quotidianament en millorar el seu poble. Cal per això facilitar la participació
ciutadana en tots els àmbits. Volem una Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) que centralitzi totes les gestions amb
l'Ajuntament, amb una delegació a Montornès Nord. Per tot això és imprescindible replantejar l'organització i el funciona-
ment de l'Ajuntament perquè millori com a servei públic que és. 

N’estem convençuts: Montornès mereix més.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

4

Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA

Montornès mereix més

Balanç positiu del primer any de legislatura
Montornès millora dia rere dia. Aquesta frase és una afirmació que ningú amb sentit pot
negar, i és que la transformació social, econòmica, urbanística i cultural que en els últims
anys ha viscut Montornès és una realitat que es manifesta als nostres carrers, als actes cul-
turals, als nostres parcs, a les noves zones verdes, en el funcionament dels serveis del nos-
tre Ajuntament, en una major participació ciutadana en els actes institucionals...
El balanç del nostre grup municipal en termes generals és força positiu. Des del reforça-
ment dels serveis personals i socials, passant per la urbanització del Parc del torrent de
Vinyes Velles o el Parc dels Gegants, el nou Casal d’Avis, el nou col·legi Mogent, les millo-
res urbanes... Però a més hem començat a treballar en  el Pla Local d’Habitatge, en la urba-
nització del torrent de La Torre, en la protecció urbanística del nostre municipi, en el nou
Consultori d’Atenció Comunitària a Montornès Nord, en la integració paisatgística del Tren
d’Alta Velocitat al seu pas per Montornès, i especialment en el projecte de construcció del
centre de dia i la residència per a la gent gran, així com també en el projecte d’urbanització
del barri Telègraf-Casablanca.
No obstant això, hem de millorar les polítiques de comunicació per donar una major i millor
informació als ciutadans de Montornès, i que d’aquesta manera puguin participar de la vida
política, social i cívica, tant a nivell individual com a través de les associacions i entitats dels
nostre municipi.
Per altra banda, una dada preocupant és la impressionant davallada d’ingressos de la hisen-
da municipal. Així l’any passat es van recaptar 908.000 euros en concepte de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres, i fins al dia d’avui no hem arribat als 140.000 euros.
Hem de recordar que en els últims anys els impostos sempre han estat per sota de l’IPC, a
excepció de la taxa d’escombraries, que ha tingut pujades d’un 10% de mitjana per la puja-
da del preu del tractament dels residus i la falta de col·laboració ciutadana en el reciclatge.
Estem fent un Montornès més modern, més dinàmic, més participatiu, cultural i solidari.
En definitiva estem fent un Montornès molt millor.



Tenim al davant molts reptes: des dels efectes de la globalització fins al nostre Estatut -que ara ens
qüestionen menystenint la voluntat del poble. Passi el que passi hem decidit tirar endavant en un
moment molt important, en el qual tenir un projecte de país és bàsic. Però no pot ser un projecte
només acadèmic, sinó que ha d’anar acompanyat d’una actitud responsable i d’una acceptació del
compromís perquè, en el fons, la responsabilitat vol dir també l’acceptació del compromís.

Comencem per mirar de crear una societat responsable, una societat en la qual la gent se senti per-
sonalment responsable i compromesa, i que ho faci tant en el terreny personal com també en allò que
es consideri del conjunt de la societat -el que s’anomena bé comú, i que se senti responsable del
futur.  

Una de las característiques de la societat europea és que la gent s’ha despreocupat, s’ha descarregat
del futur. Aquest descarregar o bé responsabilitzar-se del futur va lligat a diverses qüestions, des de
la de prendre decisions ara difícils i incòmodes, però que rendiran en el futur, fins a la de l’estudi del
que serà el nostre estat del benestar, la natalitat o la nostra capacitat d’educar les generacions actuals
d’una manera que els permeti ser competitives en el futur encara que ara hagin de passar mals tràn-
gols, simplement perquè la gent responsable del país els digui “hem de fer això” i, naturalment, que
això tingui sentit i estigui fet amb un esperit participatiu i se sàpiga explicar molt bé.

Catalunya es un país que té possibilitats, virtuts, elements positius profunds; si no fos així, tal com
ha anat la nostra història durant segles, ja no existiríem, no hauríem resistit les pressions de tot tipus
que hem rebut: polítiques, ideològiques, demogràfiques... Som un país petit sempre sotmès a una
forta pressió immigratòria, davant de la qual hem hagut d’oferir valors, perquè al cap i a la fi un país
no pot integrar si no ofereix valors. Hem de ser capaços d’oferir atenció material i atenció social i, a
més, hem d’oferir valors; n’hem de tenir i els hem d’extendre, perquè amb ells som i amb ells serem.

Societat responsable

Ha transcurrido un año desde las pasadas elecciones municipales y en este tiempo el Partido Popular
de Montornés ha estado en la labor de favorecer en todo lo posible la gobernabilidad en el municipio.
Por ello ha realizado su tarea desde una oposición constructiva, haciendo propuestas una gran parte
de las cuales han sido aceptadas, intentando colaborar en todo aquello que el equipo de gobierno ha
precisado para lograr el buen funcionamiento del municipio y favoreciendo el consenso en todos
aquellos temas orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Montornés. 

Entendemos que un ayuntamiento no es una herramienta partidista sino una institución al servicio de
los ciudadanos y por ello el PP está siempre dispuesto a llegar a acuerdos que favorezcan a
Montornés. Estamos y estaremos al lado de un ayuntamiento basado en la defensa de los valores,

con sentido social, y que destaque por su capacidad de resolver los problemas de los ciudadanos en relación a la seguri-
dad, la inmigración, impuestos abusivos, defensa de las clases medias y emprendedoras o la atención a las personas. Pero
un ayuntamiento debe saber gestionar sus recursos y anticiparse a los problemas. No puede ir a remolque de las deman-
das ciudadanas y actuar cuando ya es tarde y el problema se escapa de las manos.

El Partido Popular somos personas con ganas de trabajar y con compromiso para los próximos años y pensamos que aún
estamos a tiempo para encauzar aquellos déficits y problemas que afectan a los vecinos de Montornés, la actividad muni-
cipal no puede quedar parada y por eso estamos dispuestos a colaborar para que el programa de gobierno y nuestras pro-
puestas salgan adelante. 

El gobierno municipal dispone de políticas aún por desplegar y, por el buen funcionamiento del municipio, cuentan con
“apoyos políticos” para sacarlas adelante. Por ello desde el PP estamos por el consenso político, siempre que sea posible,
para que no pare la acción de gobierno, lo que deterioraría la calidad de vida de Montornés y de sus habitantes. 
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal popular

El Partido Popular de Montornés a favor de la
gobernabilidad

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

El tiempo pasa, y ya hace un año que el pueblo de Montornés decidió que C’s formase parte del ayuntamiento y, con tan
solo un concejal, hemos conseguido que nuestra voz sea tenida en cuenta. Ello es debido a que, tal y como se anunció
durante la campaña, se está realizando una labor de política constructiva en la que se está dando soporte a aquellas pro-
puestas que benefician el interés general del municipio.

La vocación de C’s, como bien se explicó en el primer pleno de la legislatura cuando mantuvimos nuestra candidatura para
la alcaldía, es de gobierno, pero desde la oposición también trabajamos con la misma ilusión, a fin de contribuir al desa-
rrollo positivo del municipio, aportando en todo momento nuestras propuestas y controlando a la vez la gestión del equi-
po de gobierno.

Hemos solicitado varias mejoras que estamos pendientes de que se lleven a cabo: un carril bici que pueda unir los puntos
estratégicos de Montornés, el reparto de válvulas reductoras del caudal de agua, una acera que llegue hasta Montmeló por
la carretera de la Roca (aunque no es competencia municipal, ya se han iniciado conversaciones con la Diputación), una
guardería pública en Montornés Centro, un centro de día-residencia para la tercera edad (ya está en proyecto y se ha soli-
citado la correspondiente subvención), la creación de vivienda protegida… 

También se han solicitado otras mejoras que han sido implantadas de forma inmediata debido al bajo coste que suponían
para el municipio como zonas de carga y descarga o ampliación de los turnos de las clases de yoga.

No obstante, el equipo de gobierno no debe bajar la guardia ya que este grupo municipal seguirá trabajando para exponer
sus propuestas y críticas, a fin de conseguir un sitio mejor para vivir.

Finalmente les animo a que si tienen alguna aportación o sugerencia, no duden en dejarla en nuestro buzón de correo
electrónico: grupmunicipal.ciutadans@montornes.cat.

Hay mucho por hacer en Montornés, y tú puedes ayudarnos a conseguirlo.

Un año presentes en el Ayuntamiento de
Montornés

Angeles Menchén
Concejal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Per accedir a les ofertes de treball cal estar inscrit a la Borsa de Treball del Servei Municipal de Promoció Econòmica 
(SEMPRE)
Per a la inscripció a la borsa:
- Demanar dia i hora per a una entrevista
- El dia de l’entrevista cal portar: DNI original o NIE. Si al DNI o NIE no consta Montornès del Vallès com a residència, cal por-

tar un padró i paper d’inscripció a l’OTG (antic INEM)

BORSA DE TREBALL
Ajudant tècnic/a   
sanitari/a

Empleat/da d’operacions
financeres
Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Indefinit
Tasques: Adjunt/a al director de
departament de consultoria.
Granollers
Requisits: Diplomat/da o
Llicenciat/da en sector econòmic
i/o empresarial. Ofimàtica. Castellà,
català i anglès. Vehicle propi
Horari: De 14.30-21 h de dilluns a
divendres. Caps de setmana alterns

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Temporal
Tasques: Auxiliar de geriatria per
a residència de gent gran.
Vilanova del Vallès
Requisits: Formació en el sector
o experiència equivalent. Castellà.
Valorable català. Vehicle propi
Horari: De 14.30-21 h de dilluns
a divendres. Caps de setmana
alterns

Animador/a de grup
(monitor/a)
Llocs de treball: Diversos 
Tipus de contracte: Obra i servei
Tasques: Monitors de lleure per a
casals d’estiu. Granollers i muni-
cipis de les rodalies
Requisits: Carnet de monitor/a de
lleure. Valorable vehicle propi.
Castellà i català. Valorable altres
idiomes
Horari: Diverses jornades en
horaris a concretar

Cuiner/a

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Temporal
Tasques: Cuiner/a per a bar-res-
taurant. Montornès del Vallès
Requisits: Formació en el sector
o experiència equivalent mínima
d’un any
Horari: A concretar

Empleat/da de serveis de
planificació de producció

Empleat/da de serveis de
personal Peó Contramestre, cap de

taller, encarregat/ada
Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Indefinit
Tasques: Tasques administratives
per a departament de Recursos
Humans. Granollers
Requisits: Diplomatura en
Relacions Laborals o similar.
Ofimàtica. Castellà i català. Vehicle
propi
Horari: De 8 a 18 h amb descans
per dinar

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Temporal
Tasques: Responsable de quali-
tat (ISO9001-2000). Montornès
del Vallès
Requisits: FPII. Valorable expe-
riència en lloc similar. Ofimàtica.
Castellà, català i anglès. Vehicle
propi
Horari: Jornada partida. Horaris
a concretar

Llocs de treball: Diverses places
en funció de les necessitats de
producció
Tipus de contracte: Obra i servei
Tasques: Manipulació de produc-
tes de cosmètica
Requisits: Valorable experiència
prèvia
Horari: De 6 a 14 h               

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Indefinit
Tasques: Cap de torn de produc-
ció per a empresa de gran con-
sum. Granollers
Requisits: Enginyeria tècnica o
superior. Ofimàtica, SAP.
Experiència de dos anys en lloc simi-
lar. Castellà i català. Vehicle propi
Horari: Torns rotatius intensius
de matí, tarda i nit
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Acord sobre les prestacions al Centre d’Atenció Comunitària
L’acord permetrà la posada en funcio-
nament del Centre d’Atenció Comuni-
tària, situat al número 16 del carrer de
Federico García Lorca, a Montornès
Nord.

Des d’aquest equipament s’oferiran
serveis d’infermeria per atendre, entre
d’altres qüestions, vacunacions, con-
trols en pacients sotmesos a medica-
ció anticoagulant, extraccions de
mostres de sang per a analítiques,
cures programades i administració
d’injectables. Hi haurà una infermera
dos dies a la setmana, durant tres
hores, i una infermera de suport quan
es tracti d’extraccions de sang.

L’atenció sanitària, que dependrà del
Centre d’Atenció Primària (CAP), es
complementarà amb tallers d’educa-
ció sanitària, actuacions de prevenció
i informació a la comunitat. 

Les prestacions del Centre d’Atenció
Comunitària no substituiran en cap
cas l’assistència sanitària del Centre
d’Atenció Primària. En l’equipament
nou de Montornès Nord  tampoc
s’atendran urgències mèdiques.

El programa s’avaluarà periòdicament
mitjançant una comissió de segui-
ment formada pels professionals del
CAP i per representants de l’Ajunta-
ment.

L’atenció de caire social serà respon-
sabilitat del consistori, que posarà a la
disposició dels ciutadans, de forma
programada, els serveis d’una assis-
tenta social, d’un educador i d’un tèc-
nic d’immigració.

En aquests moments, l’Ajuntament i
l’Àrea Bàsica de Salut de Montornès-
Montmeló enllesteixen els darrers
detalls tècnics per posar en marxa les
instal·lacions del Centre d’Atenció
Comunitària.

L’Ajuntament, l’Àrea Bàsica de Salut de
Montornès - Montmeló i la direcció del Servei
d’Atenció Primària de Granollers – Mollet han

arribat a un acord sobre la cartera de serveis
sanitaris que es prestaran al Centre d’Atenció
Comunitària
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L’enquesta, realitzada entre els mesos de març i abril a
través del  web municipal, ha comptat amb la participació
de 166 persones.

L’enquesta demanava l’opinió en relació a l’ús del llac de la
plaça de Pau Picasso i establia una gradació que incloïa des
del “molt adequat” al “totalment inadequat”. També es pro-
posaven diverses opcions per ubicar a l’espai del llac si es
decidís suprimir-lo.

Poc més d’un 61% de les consultes indiquen que l’ús del
llac de la plaça de Pau Picasso és “totalment inadequat”
(39,16%) o “inadequat” (22,29%), davant d’un 18% que
considera que és “adequat” (7,23%) o “molt adequat”
(11,45%).

En cas que es decidís suprimir el llac, els enquestats serien
partidaris gairebé a parts iguals (al voltant del 29% en cada
opció) d’ubicar en aquest espai un recinte tancat o jocs
infantils, i en menor mesura (aproximadament un 21% en
cada cas) un rocòdrom infantil o una pista de patinatge.

Resultats de l’enquesta sobre la conveniència 
de mantenir el llac de la plaça de Pau Picasso

La major part dels consultats troben “inadequat” o “totalment inadequat” l’ús que es dóna al llac

Gràfic de resultats a la pregunta: Considereu adequat l’ús que es dóna al llac ubicat a
la plaça de Pau Picasso?

Gràfic de resultats a la pregunta: En cas de supressió del llac, quina proposta consi-
dereu més encertada per ubicar en aquest espai? Valoreu del 5 a l’1, considerant que
5 és la màxima puntuació per a l'opció que considereu més encertada. 

Montornès demana més ajut del PUOSC per al centre de dia

Les al·legacions municipals se centren en la subvenció
concedida al projecte de construcció del centre de dia amb
places de residència a Montornès Nord.  

El Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat ha atorgat un ajut de 400.365 euros per al
futur equipament que tenia inicialment un pressupost que
s’havia estimat a l’entorn d’1.140.245 euros.

L’al·legació del consistori destaca que l’ajut demanat anirà
destinat a una actuació que oferirà atenció a la gent gran
més enllà de l’àmbit local i que forma part de les com-
petències de la Generalitat. Per aquesta raó, l’aportació
econòmica del govern autonòmic hauria de ser superior al
mínim establert. 

A banda de l’ajut al projecte de construcció del centre de
dia, el municipi rebrà fons del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya per desenvolupar les obres de renovació del
paviment i de les xarxes de serveis dels carrers de Jacint
Verdaguer, del Bruc i del riu Mogent. L’aportació de la
Generalitat serà de 249.531,45 euros.

El Departament de Governació i Administracions Públi-
ques, mitjançant el PUOSC, també ha concedit un ajut de
180.000 euros per a la construcció d’una passarel·la de via-
nants sobre el riu Besòs d’accessibilitat entre els polígons
industrials de Can Bosquerons i Sota el Molí, de Montmeló.
En aquest cas, la subvenció ha estat atorgada al Consell
Comarcal del Vallès Oriental.

L’Ajuntament ha presentat al·legacions a la proposta de planificació dels ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC) per al quinquenni 2008 – 2012

Totalment inadequat
39,16%

Adequat 
7,23% Molt adequat

11,45%

Poc adequat
19,88%

Inadequat 22,29%

Recinte infantil tancat
29,20%

Rocòdrom
20,83%

Jocs
infantils 28,77%

Pista de
patinatge 
21,21%
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Estudi previ per a la futura elaboració
d’un pla estratègic per a Montornès

Montornès participa
en el projecte 
L’objectiu del projecte és afavorir la inserció
laboral de dones de perfil professional alt. La
col·laboració de Montornès s’articula a través del
Servei Municipal de Promoció Econòmica 
El projecte Atenea està impulsat per la Diputació de
Barcelona i es desenvoluparà inicialment en 17 territoris.
En el cas del Vallès Oriental l’acció s’articula a través del
Consell Comarcal.

L’objectiu general del projecte és dur a terme una expe-
riència pilot per a la implantació d’actuacions destinades
a afavorir la inserció laboral de dones de perfil professio-
nal alt en llocs adequats.

Entre els grups als quals es destina l’acció hi ha dones
joves amb titulacions universitàries però sense experièn-
cia laboral, dones majors de 45 anys que tenen una tra-
jectòria professional consolidada però que s’han quedat
sense feina, i dones immigrants amb titulacions univer-
sitàries obtingudes en els seus països d’origen.

Les actuacions del projecte s’adrecen tant a les persones
com a les empreses. Les dones de Montornès que reu-
neixin les característiques descrites al projecte se’n
podran beneficiar a través del Servei Municipal de
Promoció Econòmica, que els oferirà un seguiment per-
sonalitzat per tal d’aconseguir un millor resultat.

L’Ajuntament ha demanat un ajut de
prop d’11.000 euros i l’assesso-
rament tècnic de l’equip del programa
de Suport al desplegament de models
i estratègies per al desenvolupament
econòmic local de la Diputació per
elaborar un estudi que permeti en el
futur la redacció d’un pla estratègic
per a Montornès.

El primer que es farà  és una diagnosi
de la situació actual del municipi. El
consistori disposa ja de dades referi-
des a alguns àmbits. És el cas del Pla
Local d’Habitatge elaborat durant l’any
passat, i que estableix les necessitats
del municipi en matèria d’habitatge
durant els propers 15 anys.

L’estudi també tindrà en compte
altres qüestions, com el Pla d’Ordena-
ció Urbana Municipal (POUM) que
està pendent de revisió. 

Un cop es disposi de totes les dades
de l’estudi es podrà fer una projecció
de futur per als propers 20 anys i
establir un pla amb les eines que per-
metran el desenvolupament econòmic
i social del municipi.

Acollida d’infants sahrauís
Fa 13 anys que Montornès participa en
aquest projecte que permet a infants
dels camps de refugiats del Front
Polisari, al Sàhara Occidental, passar
l'estiu amb famílies de Catalunya.
Durant aquest temps d'intercanvi, a
banda de conèixer el nostre poble i els
costums d'aquí, els infants reben
l'atenció sanitària a què no tenen accés
als camps de refugiats.

Les colònies estan organitzades per la
delegació a Catalunya del Front Polisari,
el Consell Comarcal del Vallès Oriental  i
l’Associació Catalana d’Amics del Poble
sahrauí. L’Ajuntament de Montornès
col·labora amb el pagament de les des-
peses del viatge de set infants. 

Les persones interessades a rebre més
informació poden contactar  amb el
coordinador de l’activitat (Juan José
Sierra  tel. 691.367.649).

Des de fa més d’una dècada, Mon-
tornès també col·labora en les acollides
estivals que organitza l’associació
Vallès Obert per a infants ucraïnesos
que pateixen les conseqüències de les
radiacions de l’accident de la central
nuclear de Txernòbil.
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Al voltant de 300 infants i joves, des
de P-3 fins a 4t d’ESO participaran en
les activitats del Casal d’Estiu que es
desenvoluparà durant cinc setmanes
entre el 30 de juny i l’1 d’agost, amb
opció de perllongar les activitats
durant la primera setmana de setem-
bre.

El Casal d’Estiu es tornarà a emplaçar
a l’escola Marinada.  Les activitats es
realitzaran bàsicament en horari de
matí de 9.30 h a 13.30 h i també
s’oferirà els serveis optatius d’acollida
i de menjador. El centre d’interès
d’aquesta edició és l’univers.

Pel que fa a les colònies que gestiona
l’Esplai Panda, es faran del 26 de juliol
al 3 d’agost a la Casa Mas Pinadella
situada a Begudà, a la comarca de la
Garrotxa. Les colònies comptaran

amb 65 participants des de P-5 fet a
2n d’ESO acabat.

La darrera proposta d’estiu és el
Campament Jove que comptarà amb
la participació d’una trentena de joves
a partir de 3r d’ESO. En aquest cas, el
destí i les dates estan supeditades a la
pròpia demanda dels joves, que esde-
venen els organitzadors de la proposta.
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Activitats d'estiu
2008 Entre jocs i llibres. Tallers amb

la Colla Pessigolla per a infants de 3
a 8 anys. De 17.30 a 19.30 h 
3, 10 i 18 de juny. A la Biblioteca
6 de juny. A la plaça de Pau Picasso
11 de juny. A la plaça de Joan Miró
19 de juny. A la plaça de Lluís
Companys

5 de juny. Conferència: L’evolució
del paisatge fluvial del riu Besòs. A
les 18.30 h a l’IES Vinyes Velles.
Darrer dia de l’exposició Les guies
del paisatge de la conca del Besòs

6 de juny. Tallers de circ per a joves,
a càrrec de Por todo lo alto. De 19 a
21 h a Can Xerracan. A les 19 h,
inauguració de Germinart Circus,
la mirada dels més joves

7 de juny. Olimpíades esporti-
ves escolars. Educació Primària:
de 9 a 15 h. Secundària: de 15.30 a
20 h. A la Zona Esportiva Municipal

7 de juny. Concert d’Instinto Caní-
val i 2 grups convidats. A les 23 h al
Casal de Músics de Masferrer

8 de juny. Cicle Nous intèrprets:
Denisse Burriel, Míriam Borrego,
Albert Godoy i M. Belén Carrillo. A les
18 h a l’església Ntra. Sra. del Carme

8 de juny. Representació fi de curs
del grup d’adults de l’Aula Muni-
cipal de Teatre. Aquí no paga ni
Déu. A les 18.30 h al Teatre Municipal

13 de juny. Representacions fi de
curs. Grups bàsics I i II de l’Aula
Municipal de Teatre: El rellotge de
les tretze hores. Grup infantil CIJ: La
senyora contaminació. Grup juvenil
CIJ: Un conte embolicat. A les 19 h al
Teatre Municipal

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

14 de juny. Audició de guitarra
flamenca a càrrec d’alumnes de
l’Escola Municipal de Música. A les
19 h a l’escola.

Del 16 al 20 de juny. Audicions a
càrrec d’alumnes de les escoles
municipals de Música i Dansa.
El dia 16, a les 19 h, i del 17 al 20, a
les 18 i 19.30 h. Al Teatre Municipal

18 de juny. Parlem de Llibres:
Incerta Glòria de Joan Sales. A les
18.30 h a la Biblioteca

25 de juny. Xerrada radiofònica:
Turisme rural. Turisme sostenible. A
les 11.10 h al 91.2 FM Ràdio
Montornès

Cinefòrum
6 de juny. Tierra. A les 21.45 h al CIJ
13 de juny. Hana yori mo naho. A les
21.45 h al Casal de Cultura

propostesdel mes

www.montornes.cat

Activitats d’estiu

Festes de Sant Joan

El conjunt de les activitats, que
inclou el Casal d’Estiu, les colò-
nies i el campament jove, mou
prop de 400 infants i joves

Del 2 al 6 de juny. Marinada fotogràfica a
càrrec d’alumnes del CEIP Marinada. Sala
Riu Mogent del Casal de Cultura

Del 6 al 14 de juny. Germinart Circus, la
mirada dels més joves, a Can Xerracan

Del 10 al 27 de juny. Mostra col·lectiva de
les obres dels tallers del Casal de Cultura

Del 17 de juny al 25 de juliol. Treballs de
recerca de 2n de batxillerat IES Vinyes
Velles, al Casal de Cultura

Exposicions

Dissabte, dia 21 a les 19 h, la plaça del
Poble serà l’escenari d’un concert jove
en què actuaran vuit bandes locals del
Casal de Músics de Masferrer. 

Diumenge 22, durant tota la jornada,
l’Esplai Panda celebrarà la festa de
cloenda del seu 25è aniversari. Al matí
els Gegants faran ball a la plaça del
Poble, on a les 18 h, hi haurà anima-
ció infantil. A la mateixa hora, al carrer

de Federico Garcia Lorca es disputarà
la XIII Milla Urbana. A partir de les 22
h, ball de nit a la plaça del Poble.

Les activitats continuaran al matí del
dia 23 i, a les 20 h, els Diables i el
Drac de Montornès obriran la revetlla
amb l’encesa de la foguera i el castell
de focs. A les 23 h, es farà el reparti-
ment de coca i cava, i l’orquestra
Taxman amenitzarà la nit de Sant Joan.

Els membres de l’Esplai Panda seran enguany els pregoners de les fes-
tes de Sant Joan. La programació s’iniciarà el divendres dia 20 amb una
festa a la Ludoteca del CIJ, i es tancarà el dia 24 amb el tradicional bere-
nar i ball per a la gent gran al CEIP Marinada.



La Tina Rodríguez i l’Alberto López són una parella interes-
sant. Durant molts anys han tirat endavant les colònies vincu-
lades a la parròquia de Nostra Senyora del Carme i són molt

coneguts al poble, sobretot a Montornès Nord. 

Des que van venir a viure al poble, fa una pila d’anys, han
estat vinculats al món del lleure amb infants i joves. “La

joventut sempre m’ha agradat molt perquè una joventut sana
és la base del futur” diu l’Alberto. Va començar organitzant

excursions per a un grup de joves a principi dels 80 i després
ell i la Tina es van embrancar amb les colònies. “Ha estat
meravellós, hem treballat amb tanta alegria i il·lusió…, ha

estat fantàstic” diu la Tina. 
Recorden que eren unes colònies “molt familiars on tothom

col·laborava”. Fa 8 anys que han deixat de fer-les “perquè els

monitors ja no podien implicar-s’hi i ara s’han de demanar les
cases amb molta antelació i no podíem comprometre’ns”.

Suposem que els anys també pesen. Tot i que la Tina i
l’Alberto es mantenen joves de forma i d’esperit: com sempre,
però diferents. “Ella no és com abans, però jo tampoc sóc el
mateix. L’equilibri comença per tolerar els errors de l’altre“. 

Sempre els ha tirat la muntanya. Se’ls nota quan parlen d’una
de les seves últimes excursions: “Era un dia sense núvols,

d’un color blau fort preciós, feia l’efecte que estaves tocant el cel”. 

Quan la Tina deixi de treballar (fa 20 anys que treballa al men-
jador de l’Escola Marinada) reprendran el GR 92 que resse-

gueix la costa i que van deixar a l’alçada del Montnegre-
Corredor. “Hem gastat unes quantes botes” diu l’Alberto rient.

I segur que en gastaran més.
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El festival, que organitza la Colla de Drac i Diables amb el
patrocini de l’Ajuntament, arriba precedit per un cicle de
tallers dedicats als balls tradicionals que s’ha dut a terme
durant quatre dissabtes al Casal de Cultura.

La quinzena edició del Balla Montornès se celebrarà el 14 de
juny, a partir de les 21 h a l’era de la masia Masferrer. 

Els grups participants a l’edició d’enguany seran Bauma,
que oferirà música folk dels països europeus; La Banda d’en
Vinaixa, amb balls d’envelat, i La Coixinera + Escandall, que
presentarà a Montornès l’espectacle Titani.

Com cada any hi haurà servei de bar (amanides, botifarres,
torrades, begudes...) per poder sopar abans del ball.

15 anys de
Festival folk

EL RETRAT La Tina i l’Alberto

L’era de la masia
Masferrer de
Montornès acollirà el
14 de juny una altra
edició del “Balla
Montornès”, un refe-
rent a la comarca pel
que fa a la música tra-
dicional




