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“Montornès del Vallès, 10 de juny de 2008
Reunits:
En representació del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
- Progrés Municipal (PSC-PM), el senyor Daniel Cortés Martín.
En representació del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Didac
Giribets Monteis.
I en representació del grup municipal Popular, la senyora Cristina Tarrés
Martínez
Exposen:
Que després d'un període de govern en minoria, els grups municipals del
PSC, CiU i PP, amb l'objectiu de donar l'estabilitat que Montornès del Vallès
necessita per tirar endavant els nous reptes de futur, han arribat a un acord
de govern en base als següents objectius prioritaris:
1. Elaboració del Pla Estratègic Municipal
2. Nou Pla de Mobilitat
3. Noves infraestructures ferroviàries a Montornès Nord
4. Noves places públiques d'aparcament gratuït
5. Sala polivalente-auditori al Casal de Cultura
6. Projecte d'ampliació del Centre d'Atenció Primària (CAP)
7. Recuperació del riu Mogent
8. Reforçament dels serveis socials
9. Nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal
10. Aprovació del Pla Local de Joventut
11. Nous habitatges de protecció oficial
12. Construcció d'una nova escola a Montornès Centre
13. Urbanització dels barris El telègraf i Casablanca
14. Construcció d'una passera entre la zona esportiva i Manso Calders
15. Condicionament de l'espai d'Stoping com a sala polivalent juvenil
16. Centre de dia i residència a Montornès Nord
17. Renovació dels carrers del Bruc, Mogent i de Jacint Verdaguer
18. Rehabilitació de Can Coll
19. Urbanització del torrent de la Torre
20. Construcció d'una escola bressol a Montornès Centre
21. Remodelació de la plaça del Poble a Montornès Nord
22. Creació de l’OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà)
23. Projecte d’un centre d'interpretació al parc de les Tres Creus
24. Integració paisatgística i soterrament parcial del Tren d'Alta Velocitat
(TAV) al seu pas per Montornès
25. Noves instal·lacions per al Pla de Transició al Treball (PTT)
Que a més s'acorda que la senyora Cristina Tarrés assumirà les regidories
de Mobilitat, Transport Urbà i Planificació Estratègica, i de Relacions
Ciutadanes i Participació. Pel que fa referència a la Junta de Govern Local,
la senyora Cristina Tarrés assumirà la tercera tinença d'alcaldia..."



EEDDIITTOORRIIAALL

Montornès, Espai d’Interès Natural
L’Ajuntament de Montornès ha aprovat la proposta
d’ampliació de la zona PEIN “la Conreria-Sant Mateu-Céllecs”
de declaració d’espai d’interès natural de més de 400 hectà-
rees del nostre terme municipal. Aquesta decisió suposa apli-
car els compromisos derivats de l’Agenda 21, i suposa un
nou element a respectar obligatòriament en la propera revisió
del Pla d’Ordenació Urbana Municipal. 

Hem de recordar que urbanísticament és vigent el Pla General
de Montornès que es va aprovar l’any 1983 i es va revisar
l’any 1993, i aquest pla no preveu cap protecció especial a les
zones que seran declarades com a EIN. 

Aquesta ampliació comprèn més o menys la totalitat del sòl
no urbanitzable actual exceptuant algunes zones de reserva
per possibles ampliacions de sòl urbà derivades del Pla Local
d’Habitatge, i inclou també els turons de les Tres Creus, la
plana de Can Vilaró així com les franges naturals dels rius
Mogent i Congost entre zones a protegir.

Aquesta proposta, tramitada conjuntament amb els 14 muni-
cipis des del parc de la serralada Litoral, ha de ser aprovada
pels departaments d’Urbanisme i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya i ha de garantir la connectivitat dels
espais sense interrupcions urbanístiques entre el riu Mogent i
la muntanya.

Per altra banda, l’avantprojecte del Pla Metropolità de
Barcelona ha eliminat el projecte d’autovia del marge esque-
rre del riu Besòs que afectava greument la font de Santa
Caterina i el riu Mogent, fet pel qual, després de moltes ges-
tions i actuacions judicials, hem aconseguit donar un pas
definitiu en la protecció d’aquest espai d’enorme valor natural
i paisatgístic.

Montornès és un municipi amb un enorme espai d’interès
natural que es preservarà per a les generacions futures amb
aquesta decisió històrica aprovada el mes de juny de 2008.

Montornès és un municipi que millora dia rere dia.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

L’acord de les tres formacions polítiques, presentat
públicament el 10 de juny, ha representat una dis-
tribució nova de les competències dels regidors en
el govern.

La regidora del Partit Popular, Cristina Tarrés, ha
assumit la tercera tinença d’alcaldia i des d’ara és
titular de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Participació, i de la Regidoria de nova creació dedi-
cada a la Mobilitat, el Transport Urbà i la
Planificació Estratègica. La seva retribució anual
bruta és de 26.085,99 euros.

Les retribucions de l’alcalde i de la resta de regidors
en el govern van ser aprovades pel Ple municipal en
la sessió extraordinària del 12 de juliol de 2007 i en
aquest exercici de 2008 s’han incrementat un 2%.

L’alcalde, Daniel Cortés, continua sent titular de la
Regidoria d’Urbanisme i Promoció del Sòl amb una
retribució bruta anual de  57.968,80 euros
(l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
recomana un retribució com a mínim de 60.516
euros anuals i com a màxim 62.176 euros anuals
per als alcaldes de municipis d’entre 10.000 i
20.000 habitants).

Les responsabilitats del regidor delegat de l’Àrea de
Serveis Personals, Antoni Aguilar Crespi, no han
estat modificades i continua encapçalant, com ho
ha fet des de l’inici del mandat, les regidories de
Gent Gran i Ensenyament. La retribució és de
41.737,58 euros bruts anuals. Les regidories de
Joventut, de Mitjans de Comunicació i de Noves
Tecnologies es mantenen sota la responsabilitat de
Miriam Rubio Hugué amb una retribució de
20.868,79 euros bruts anuals.

Tampoc s’han variat les competències de José F.
Miralles Carrillo, regidor delegat de l’Àrea del
Territori i titular de Règim Interior, i d’Obres,
Projectes i Serveis Municipals, ni de Marta Bailón
Ramos que segueix com a regidora de Benestar
Social, i de Salut Pública i Consum. La regidora M.
Antònia Blanchart Ribalaygua ja no és al capdavant
de Participació Ciutadana, però sí de les regidories
de Cultura i Festes. El regidor delegat de l’Àrea
d’Administració i Economia, Didac Giribets Monteis,
continua sent el titular de les regidories d’Esports,
de Promoció Econòmica, i d’Hisenda i Planificació
Pressupostària. L’assignació de cadascun d’aquests
quatre regidors és de 17.216,75 euros bruts anuals.

El regidor de Medi Ambient, Cooperació Internacio-
nal, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Ignasi
Valls i Vilaró, no té assignada dedicació retribuïda.

L’organització municipal ha de ser aprovada pel Ple.

Organització municipal
2008 – 2011

Des de l’11 de juny de 2008, data
d’entrada en vigor del decret que fixa el
cartipàs nou municipal, l’equip de
govern local està format pels grups
municipals del PSC, CiU i PP



L’entrada de Cristina Tarrés, del PP, al govern municipal tanca el cercle de la infàmia. Després de
donar el seu suport a la investidura de Dani Cortés al juny de 2007, ha hagut d’esperar un any per
veure recompensat el seu gest. Per cert el favor el pagaran tots vostès, a raó de 26.000 € anuals
per mitja jornada, més la Seguretat Social. 

Per primer cop en la història local, en un municipi majoritàriament d’esquerres, governarà el PP, gràcies als senyors Cortés
i Valls. Ells li han obert la porta.

És lamentable que per justificar aquesta opció hagin d’argumentar la necessitat de “l’estabilitat del govern”, una estabilitat
que han tingut tot aquest any pel suport incondicional del PP.

Seria més senzill que reconeguessin que entre els tres partits hi ha una plena coincidència sobre Montornès,  quant a objec-
tius i mètodes, i que, fixant-se el sous adequats, uns i altres sempre estaran d’acord. És per això que augurem una llarga
vida a aquest acord entre els perdedors de les eleccions. Estem segurs que molts votants progressistes i afiliats del PSC
no hi estaran d’acord perquè amb el seu vot pensaven que votaven l’esquerra. Així com els votants catalanistes de CiU.
Després es sorprenen que la gent passi de la política. 

Però hem d’insistir que no tots som iguals. No és veritat. Hi ha altres maneres possibles de fer les coses. Des del respec-
te a la decisió dels veïns i veïnes a les urnes, des de l’honestedat a l’hora de prendre decisions, des de la dignitat de man-
tenir la coherència i la fermesa en els valors i els principis que un defensa. I, sobretot, des de la voluntat de servei públic
per millorar el poble.

No ens ha sorprès aquesta situació, però lamentem que ara fa un any es perdés una oportunitat històrica (segrestada pels
interessos inconfessables d’uns quants) de donar a Montornès el govern que mereix i que va recolzar la majoria dels ciu-
tadans i ciutadanes. Una oportunitat per haver dignificat la institució municipal i l’activitat política que, de ben segur, hau-
ria tingut un efecte d’inestimable valor sobre el nostre futur col·lectiu. Després d’un any seguim treballant per posar les
bases d’una nova oportunitat.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA

Nou govern de la infàmia a Montornès

Les eleccions municipals de l’any passat van decidir no atorgar la majoria suficient a cap
força política, i ara l’actual equip de govern ha decidit negociar un pacte municipal estable
pel que resta de legislatura evitant que Montornès pateixi una greu crisi política que faci
aturar la manifesta millora de la qualitat ciutadana dels últims anys.

Montornès necessita un govern fort, en un moment econòmicament difícil, que permeti
afrontar els nous reptes de futur: una nova escola bressol a Montornès Centre, una sala
polivalent-auditori, les noves instal·lacions del PTT, l’ampliació del CAP, la recuperació dels
rius Mogent i Congost, la urbanització del Telègraf-Casablanca, la construcció d’una pas-
sera entre la zona esportiva i Manso Calders, la Urbanització del torrent de la Torre, la cre-
ació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, l’estació de tren a Montornès Nord, més habitatges
de protecció oficial, un nou centre d’ensenyament infantil, la rehabilitació de la masia de
Can Coll, la remodelació de la plaça del Poble de Montornès Nord, la integració paisatgísti-
ca i soterrament parcial del tren d’alta velocitat o el tan necessitat centre de dia-residència.

Davant d’aquesta situació, es van iniciar converses amb altres grups municipals, i final-
ment, només el PP ha mostrat el seu suport per donar l’estabilitat de govern municipal a
les 25 actuacions dels propers tres anys. I és que per davant de les persones hi ha els pro-
jectes, i aquest nou projecte farà un Montornès molt més dinàmic, participatiu i solidari
amb les persones més necessitades i desfavorides de la nostra població, manifestant que
la política social serà la nostra prioritat, i la nova residència amb centre de dia l’objectiu
prioritari.

Volem convidar igualment la resta de forces polítiques a treballar, perquè tots volem millo-
rar el nostre municipi. Hem fet el millor acord possible per a la gent de Montornès, i quan
finalitzi la legislatura tothom podrà decidir amb el seu vot noves majories municipals. Ara
el que toca és treballar per fer realitat els compromisos dels propers anys. En definitiva,
estem fent un Montornès molt millor.

Un govern estable per a Montornès



A Convergència sempre hem tingut i tenim molt clar que quan ens presentem a les eleccions muni-
cipals ho fem amb la voluntat de treballar pel municipi. Ho fem amb la intenció que les coses funcio-
nin millor, perquè els nostres conciutadans disposin de més serveis, perquè els nostres carrers esti-
guin més nets, perquè hi hagi més seguretat, perquè la gent se senti orgullosa i feliç de viure a
Montornès.

Nosaltres pensem així i creiem que la resta de forces polítiques també ho deu fer. Partint d’aquesta
idea actuem i amb aquest objectiu adoptem els acords que calgui en cada cas si respecten aquests
principis.

D’aquesta manera vam actuar fa un any a l’hora de configurar un equip de govern que donés resposta
a aquestes necessitats. I així actuem ara donant suport a l’entrada al govern d’una altra força políti-
ca, el PP, de la qual ens allunyen moltes coses però amb la qual coincidim almenys amb una:
Montornès del Vallès.

Podem estar d’acord o en desacord a l’hora de posar sobre la taula unes ideologies polítiques o unes
altres, però en el que sempre ens hem de posar d’acord és a fer allò que més convingui a Montornès. 

De la confluència d’idees diverses han de sortir propostes millors, ja que ningú és posseïdor de la
veritat absoluta i és responsabilitat de tots tenir la capacitat necessària per entendre’ns. Negar-se a
parlar amb un altre perquè té pensaments diferents és sectarisme. Negar-se a tirar endavant conjun-
tament projectes positius per a Montornès pel mateix motiu és una rucada. Nosaltres ens equivoca-
rem moltes vegades, però en aquest error no hi caurem mai.

La suma és positiva

Transcurrido un año de las pasadas elecciones municipales por fin Montornés tiene un equipo de
gobierno en mayoría que permite gobernar con total estabilidad en la ciudad. Ello es posible gracias
al acuerdo alcanzado entre los tres grupos políticos, PSC, CIU y el Partido Popular.

Se trata de un pacto de estabilidad de gobierno para que se puedan poner en marcha aquellos pro-
yectos que el municipio necesita y que los ciudadanos reclaman. Un pacto que favorece la labor del
gobierno de la ciudad pero que sobre todo beneficia a los ciudadanos, porque no es un pacto ni de
derechas, ni de izquierdas, ni de nacionalistas, sinó un pacto de ciudad. Durante este último año
en la oposición, el Partido Popular ha trabajado para que aquellas decisiones que eran importantes
para Montornés pudieran salir adelante, mostrando su apoyo y su predisposición a pactar y llegar
acuerdos en beneficio de la ciudad. Con una oposición, crítica cuando ha sido necesario, pero fun-
damentalmente constructiva y en positivo, centrada en resolver los problemas ciudadanos y donde lo

importante no es el color político o las siglas de partido, sinó lo que beneficia a Montornés.

Por primera vez en la historia de Montornés, el Partido Popular es parte del equipo de gobierno municipal, porque así lo
ha avalado su labor de oposición en favor de la gobernabilidad.

Los ciudadanos quieren un gobierno que gestione con eficacia y que tome las decisiones imprescindibles para que la ciu-
dad avance con mejores servicios, más y mejores políticas sociales, mejora en la atención a las personas, nuestros niños
y mayores, más guarderías, centros de día y residencias para la tercera edad, y mejores servicios y equipamientos sanita-
rios.

El nuevo equipo de gobierno municipal de Montornés trabajará para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, buscan-
do con la mayor celeridad posible soluciones a los principales problemas del municipio y aportando respuestas a las
demandas de sus ciudadanos.
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal Popular

El pacto de estabilidad de gobierno

Cristina Tarrés. 3a Tinent d’Alcalde 
Regidora de Mobilitat, Tranport Urbà i Planificació Estratègica 

Relacions Ciutadanes i Participació



6

Espai del grup municipal de C’s

Un any després de les eleccions municipals, el govern de l’Ajuntament de Montornès s’ha remodelat. Però aquest pacte no
ens ve de nou, tenint en compte que, per accedir al govern format pels regidors del PSC i CiU, el PP els va proporcionar
el suport que necessitaven.

Ja era evident ara fa un any que hi havia un preacord entre aquestes tres forces polítiques, però les repetides mocions de
censura contra els alcaldes dels ajuntaments veïns han provocat la formalització d’un pacte amb el PP que no volien
reconèixer davant de la ciutadania.

I què guanyem els ciutadans de Montornès del Vallès amb aquest pacte? Simplement ens han deixat ben clar que els dos
partits majoritaris d’aquest país en realitat són el mateix.

Els ciutadans necessitem una alternativa real, renovada i transparent, és per això precisament que va néixer un partit com
Ciutadans-Partit de la Ciutadania: un partit que porta a terme polítiques noves i diferents, per tal de donar cobertura a
aquells que havien quedat orfes de representació.

Tenim el compromís amb la ciutadania d’aportar noves idees, impulsar noves polítiques i restituir el principi de realitat a
la política.

Ciutadans-Partit de la Ciutadania és un partit polític diferent: neix d’un moviment de ciutadans lliures que volen regenerar
la política del país. Ciutadans proposa polítiques eficaces per solucionar els problemes que ens preocupen a tots, defen-
sar la igualtat de drets dels ciutadans i plantejar una alternativa a l’actual classe política tradicional, obsessionada per la
seva particular quota de poder polític. Considerem necessari un debat sobre el model d’Estat actual i denunciem l’abús dels
nacionalismes. Els drets no són dels territoris sinó dels ciutadans.

Ciutadans-Partit de la Ciutadania es compromet a aportar a la política realisme i sentit comú des dels valors de llibertat,
igualtat i solidaritat.

Canvis al govern municipal: 
un pacte previsible

Angeles Menchén. Regidora del grup municipal Ciutadans
grupmunicipal.ciutadans@montornes.cat

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

BORSA DE TREBALL
Empleat/da
administratiu/va

Conductor/a de carretó
elevador

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Eventual per
circumstàncies de la producció.
Tasques: Càrrega/descàrrega de
mercaderies. Montornès del
Vallès.
Requisits: Carnet d’Operador de
carretons elevadors (torero)
Horari: Jornada intensiva.

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Indefinit
Tasques: Administratiu/va comer-
cial. L’Ametlla del Vallès..
Requisits: CFGM Gestió adminis-
trativa o equivalent. Ofimàtica.
Castellà, català i valorable anglès.
Valorable experiència. Carnet B1 i
vehicle propi.
Horari: Jornada partida de dilluns
a divendres.

Auxiliar de
farmàcia Mosso o dona de la neteja

Llocs de treball: Diversos
Tipus de contracte: Obra i servei
Tasques: Neteja de dependències
diverses. Zona del Vallès.
Requisits: Valorable experiència
en lloc similar. Carnet de conduir
B1 i vehicle propi
Horari: Diverses jornades a cobrir

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Temporal
Tasques: Dispensació de medi-
caments en farmàcia. Montornès.
Requisits: CFGM/FPI d’auxiliar
de farmàcia. Valorable experièn-
cia. Ofimàtica. Català i castellà.
Valorable carnet de conduir i
vehicle propi.
Horari: Horari comercial + guàr-
dies nocturnes segons calendari.

El Ple de l’Ajuntament de Montornès del Vallès va acor-
dar a la sessió del dia 5 de juny de 2008 que: 

“…En el marco de la presentación del servicio de recogi-
da de residuos y limpieza viaria y de la campaña MON-
TORNES ACTUA, el departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento realizará una campaña de educación
ambiental destinada a FOMENTAR EL RECICLAJE Y LA
REDUCCIÓN DE RESIDUOS EN NUESTRO MUNICIPIO,
dando a conocer las consecuencias que supone no reci-
clar y no reducir. 

En esta campaña se regalará una bolsa plegable o cesta
por domicilio y un folleto educativo con el objeto de
reducir el abuso en el consumo de bolsas de plástico que
conlleva consecuencias negativas para el medio ambiente
y derroche energético.

Esta campaña educativa se hará extensiva a las escuelas
del municipio.”

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
Moció per iniciar una campanya d’educació ambien-
tal destinada a fomentar el reciclatge
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El Ple municipal va aprovar el 5 de juny la proposta que el
municipi traslladarà al Consorci del Parc de la Serralada
Litoral per a l’ampliació de l’espai considerat d’interès natu-
ral de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs i la incorporació en
aquest espai protegit de zones del terme municipal. 

Actualment Montornès no té cap hectàrea del seu territori
integrada en l’Espai d’Interès Natural (EIN) de La Conreria-
Sant Mateu-Céllecs, tot i que pràcticament la totalitat del
terme municipal considerat sòl no urbanitzable està inclòs
a l’àmbit d’actuació del Consorci del parc.

La proposta inicial planteja atorgar la consideració d’espai
d’interès natural a quasi tota la zona sud del municipi, tant
al seu àmbit muntanyós com de camps de conreu en ús o
desús.

L’espai abasta les zones del bosc de Can Bosquerons, turó
del Telegràf, turó de Calders, les Vinyes Velles (zona no
urbana), turó de l’Ernest, coll d’Olleta, bosc de Can Coll,
turó de Deu, bosc de Can Oliveres, bosc del Pedró, coll
Mercader, Castell de Sant Miquel, bosc del Castell, turó de

la Salve, Ca n’Oliver, Can Sala, bosc de Can Sauquet, Can
Sauquet Vell i Can Genís. 

A l’est de Montornès, s’ha tingut en compte la connexió de
Can Genis i de la riera de Vallromanes amb l’àrea agrícola
de la plana de Can Vilaró. Finalment, es proposa preservar
els espais fluvials dels rius Congost, Mogent i Besòs, així
com també el turó de les Tres Creus.

El document que s’ha elevat al Consorci del Parc de la
Serralada Litoral engloba un 46% del terme municipal.

El mes d’abril el Consell Plenari del Consorci del parc va
acordar obrir un termini per a la presentació de propostes
d’ampliació o incorporació d’àrees a l’EIN de La Conreria-
Sant Mateu-Céllecs.

Després la Generlitat, que és qui té la competència, ha de
decidir sobre l’aprovació de les zones que tindran la consi-
deració d’espais naturals. Els documents tornaran a les
administracions locals per a la seva revisió i exposició
pública. El procés durarà aproximadament 2 anys.

El Ple municipal ha acordat proposar al Consorci del Parc de la Serralada Litoral la preservació
de 468 hectàrees pel seu interès natural

Turó de Calders

Vista del turó de la Salve

Turó del Telègraf

Vista del turó del Castell des del turó de Calders

Montornès inicia el procés per a la protecció de zones naturals

La plana de Can Vilaró vista des del turó de l’Ernest

Proposta
d’ampliació de
l’Espai d’Interès
Natural La
Conreria-Sant
Mateu-Céllecs

Riu Mogent

Riu
Co
ng
ost

Les Tres
Creus

Plana de
Can Vilaró

Riera de
Vallromanes

Riu Besòs

Turó de la
Salve

Turó de
Calders

Turó del
Telègraf

L’Olleta

Cucut

Montcau
(o de Deu)

Turó del Castell
de Sant Miquel

Serralada Litoral

L’Ernest
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Posada en marxa del Centre
d’Atenció Comunitària
El Centre d’Atenció Comunitària (CAC), situat al número 16
del carrer de Federico García Lorca, a Montornès Nord,
atendrà els usuaris a partir del dia 16 de juliol.
Quatre dies abans, el dia 11, se celebrarà la presentació ofi-
cial de l’equipament nou que comptarà amb la presència de
representants municipals i membres de la Conselleria de
Salut de la Generalitat, de l’Àrea Bàsica de Salut de
Montornès – Montmeló i del Centre d’Atenció Primària
(CAP).
L’atenció sanitària que es prestarà des del Centre d’Atenció
Comunitària serà programada pel CAP i la de caire social
per l’Ajuntament.

L’activitat del CAC s’iniciarà el dia 16 de juliol

Punt d’informació sobre les
obres del Tren d’Alta Velocitat

Oficina Local d’Habitatge
Els ajuntaments de Montornès, Montmeló i Parets del
Vallès han signat un conveni per a l’establiment d’una
Oficina Local d’Habitatge compartida

D’acord amb el conveni l’oficina oferirà als ciutadans infor-
mació i assessorament general sobre habitatge, tramitació
d’ajuts a l’accés i la rehabilitació, i control d’habitabilitat,
així com també sobre tot el que faci referència a l’assesso-
rament i la gestió en matèria de borsa d’habitatge de lloguer
social i jove.

La signatura del conveni es va formalitzar el 17 de juny a
Parets, on es van inaugurar les oficines que acolliran el ser-
vei. Tot i que l’oficina tècnica compartida s’ubica a Parets,
cada municipi disposarà d’un punt d’informació de
l’habitatge. El conveni serà vigent fins l’any 2010.

L’acte del 17 de juny va comptar amb la presència dels alcaldes i representants dels
tres municipis, i de la Diputada de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Habitatge de
la Diputació de Barcelona, Anna Hernández Bonancia

ADIF, l’empresa pública gestora de les obres del traçat del
Tren d’Alta Velocitat, ha posat en funcionament un punt
d’informació i assistència ciutadana sobre el projecte a
Montornès Nord.

El punt d'informació s'ha habilitat al Centre Infantil i
Juvenil, al número 10 del carrer de la Llibertat. Les consul-
tes s’atenen els dijous, de 10 a 12 h. 

Aquest canal d'informació serveix perquè els veïns puguin
plantejar dubtes sobre les afectacions de les obres de la
línia ferroviària i consultar documentació relacionada amb
el projecte de construcció del traçat.

Les persones que vulguin posar-se en contacte amb ADIF
ho poden fer al punt d'informació de Montornès Nord i
també a l'oficina de Montmeló, que està situada als núme-
ros 24 i 26 del passatge Miquel Biada.

Cloenda de la X edició del 
Pla de Transició al Treball

Alumnes i professors del curs d’auxiliar de fabricació mecànica d’ajust i soldadura

Alumnes i professors del curs d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració





Toni Albà, un dels actors del progra-
ma de TV3 Polònia, caracteritzat de
Sa Santedat el Papa, serà l’encarre-
gat del pregó de Festa Major que se
celebrarà el tercer cap de setmana del
mes de setembre.
Albà presentarà, a l’envelat el dia 19,
el seu espectacle teatral Audiència i-
real. El mateix dia tocarà a Montornès
la banda de rock català Els Pets. El
concert, que pertany a la gira 2008
Els Pets fan bon dia, es dividirà en
dues parts: a la primera interpretaran
cançons del disc Bon dia, del qual
s’ha complert el desè aniversari, i a la
segona part, repassaran la resta del
seu repertori.
La regidoria de Cultura i Festes, les
entitats i les associacions locals ulti-
men aquest mes de juliol la progra-
mació de Festa Major. 
El recinte firal està previst que se situï
al costat de l’avinguda d’Ernest Lluch,
a l’espai que la separa del riu Mogent.
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L’actor Toni Albà,
pregoner de la

Festa Major 2008
“Viatges i viatgers”
2 de juliol. Inauguració de l’exposi-ció
fotogràfica Bòsnia, entre l’espe-rança i
el dolor, i xerrada col·loqui dels partici-
pants al camp de treball fotoperiodístic
a Sarajevo. A continuació, cine-fòrum
amb la pel·lícula Grbavica (El secreto
de Esma) de Jasmila Zbanic. A les
20.30 h a la sala Riu Mogent del Casal
de Cultura

9 de juliol. Conferència: Experiències
d’agermanament amb Nicaragua, a
càrrec de Sílvia Guerrero (Assistenta
Social del departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament), i d’Ignasi
Valls (regidor de Cooperació Interna-
cional). Seguidament, presentació del
projecte Fem Esplai a Nicaragua, a
càrrec de l’Esplai Panda. A continuació,
cine-fòrum amb la pel·lícula La canción
de Carla de Ken Loach. A les 20.30 h al
Casal de Cultura

16 de juliol. Conferència: Malí, una
república en la ruta transsahariana, a
càrrec de l’associació BARA. A conti-
nuació, cine-fòrum amb la pel·lícula La
vida en la tierra escrita i dirigida per
Abderrahmane Sissako. A les 20.30 h
al Casal de Cultura

23 de juliol. Conferència: Coneix Cuba
i els seus sabors a càrrec d’Eli Baños.
A continuació, cine-fòrum amb la
pel·lícula Guantanamera de Tomás
Gutiérrez Alea i Juan Carlos Tabio. A
les 20.30 h al Casal de Cultura

15 i 22 de juliol. Mou-te amb ritmes
llatins! Curs introductori a salsa,
bachata, merengue, etc. Activitat gra-
tuïta però amb inscripció prèvia fins al
8 de juliol al Punt Jove

“Estival Petit Festival”
Música independent als Jardins de
Can Xerracan. Els divendres, a les
19.30 h
4 de juliol. Actuació de The dog, i
Lowen Harden
11 de juliol. Actuació de La muette is
going to mars, i Jaumesol
18 de juliol. Actuació de Jaumet
25 de juliol. Actuació de Waiting
Room

“Cicle de cinema de terror i
ciència ficció”
Totes les projeccions es duran a
terme a les 20.30 h, al Casal de
Cultura
3 de juliol. El orfanato
10 de juliol. Monstruoso
17 de juliol. Rec
24 de juliol. The host

Altres propostes
12 de juliol. Masferrer dóna la nota.
A les 20 h, al Casal de Musics Masferrer
19 de juliol. XXII Cantada d’Hava-
neres de Montornès del Vallès.
Grups: L’espingari, Morralla,i La Lira.
A les 22 h, a la pista de La Lira. 

propostesdel mes

www.montornes.cat

Cartell de l’espectacle Audiència i-real de Toni Albà

Els Pets



Era molt petit, tenia 6 o 7 anyets, quan va
començar a posar en paper aquelles histò-

ries que li passaven pel cap. “Em vaig
inventar una història d’un home que volia

recórrer el món i que acabava vivint en una
piràmide d’Egipte. Sempre he tingut una

vessant artística”. Ara, als 18 anys, la conti-
nua explotant. Perquè estudia Comunicació
Audiovisual a la Pompeu Fabra i perquè no
ha deixat d’escriure. Fa dos anys va presen-

tar el llibre El poder de una decisión a un
concurs per a joves escriptors, el va guan-
yar i li van publicar. Ara l’Arturo treballa en
el seu segon llibre, una història que parla

d’un grup d’exploradors que entren en con-
tacte amb una tribu indígena que mai ha

vist l’home blanc. “M’agradaria seguir una
mica l’estil dels llibres d’aventures d’Alberto
Vázquez Figueroa. Tuareg és un llibre que

em va agradar molt, l’autor t’introdueix a la
pell del protagonista, i vius i sents el mateix

que ell. Això m’agradaria aconseguir”.

No creu en les inspiracions divines, “la ins-
piració no et ve de cop i volta, un dia

mirant el mar” diu, “et ve quan comences a
treballar”. Ens ha recordat la frase de Picasso: "Quan em vin-
gui la inspiració, que m’agafi treballant”. No té por al temut

‘full en blanc’ dels escriptors, “el que em passa és que a vega-
des la meva imaginació va més de pressa que la meves mans
a l’hora d’escriure i no sé com expressar les idees, sé el que

vull dir, però no com”. 

L’Arturo és molt expressiu, és simpàtic amb un toc de timide-
sa i força guapo. D’ell mateix diu que és lent a l’hora

d’escriure, perfeccionista, indecís i que intenta ser organitzat.
Li agrada sortir amb els amics els caps de setmana i anar a la
piscina. “Es bo tenir el cos en forma i donar temps a les neu-
rones perquè es relaxin una mica”. Com diu l’Arturo, “és bo

trobar l’equilibri en tot allò que fas”.
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La colla de Drac i Diables
viatja a Estònia

EL RETRAT Arturo Padilla de Juan

La colla participarà a
l’edició número 21 de
l’Aplec Internacional de la
Sardana i Mostra de Grups
Folklòrics que se celebrarà
entre el 2 i el 4 d’agost a
Tallin, la capital d’Estònia
L’Associació per a la Difusió
del folklore, ADIFOLK, és
l’organitzadora de l’esdeveni-
ment que serveix per donar a
conèixer per Europa la realitat
i varietat de la cultura popular
catalana.

L’any passat la colla de Drac i
Diables ja van ser convidats a
la 20a edició de l’Aplec que es
va fer a Frankfurt. En aquesta
edició marxaran més lluny, a
Estònia, on presentaran l’es-
pectacle pirotècnic “A plaça”.
La sortida compta amb el suport
econòmic de l’Ajuntament.
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