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El web www.optimot.com, del qual ja
en parlarem més exten-

sament en una altra
ocasió, per consultar

tots els nostres dubtes
lingüístics ara que ja la majo-

ria treballem amb suports electrònics.
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Un any més l’Oficina de Català us pot oferir tots els
nivells de cursos de català per a adults, orals i
escrits, amb certificat oficial.

Si no sabeu quin nivell teniu, podeu venir a
l’Oficina a fer una entrevista i una prova de nivell
per determinar-lo. Un cop sapiguem el nivell, us
podrem presentar l’oferta de cursos, horaris i
municipis on es fan.

Les inscripcions són del 16 al 26 de setembre, els
matins de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores de
dilluns a divendres excepte divendres a la tarda. A
l’Oficina de Català del Casal de Cultura, al telèfon
935721719 o a través de l’adreça
montornes@cpnl.cat

OFICINA DE CATALÀ

Millorem la nostra parla
L’expressió NO M’AGRADA GENS i l’expressió NO M’AGRADA RES no volen dir
el mateix. De fet, volen dir dues coses molt diferents, tot i que hi ha alguns
parlants que potser les confonen. RES és un pronom i GENS és un adverbi. El
primer, com a pronom que és, substitueix un nom. El segon, com a adverbi,
representa un nivell dins d’una gradació. Per tant, quan parlem de coses, és a
dir de noms, com per exemple, vedella, pollastre, porc, estruç, etc., direm que,
de tot això, no m’agrada res.

Ara bé, si parlem d’una sola cosa en concret i algú em pregunta si aquesta
cosa m’agrada o no, podré dir que la carn d’estruç no m’agrada gens.

Si encara no ho hem entès, mirem el contraris: En el primer exemple direm
que m’agrada TOT: la carn de vedella, de pollastre, de porc i d’estruç.

En el segon, en canvi, direm que m’agrada MOLT, la carn d’estruç.

Estiguem alerta, doncs, en frases com el meu nen no menja gens, aquell
dependent no és gens simpàtic, amb tan poca llum no s’hi veu gens, etc., de
no fer-les d’una altra manera.

Cursos de català per a adults

Recomanacions
En aquests temps que

encara fa de bon viatjar,
podríem endinsar-nos
en alguna de les revis-
tes específiques dels

Països Catalans sobre viatges.
Són agradables de llegir, boniques de
veure, i després encara podem donar

una utilitat a la nostra lectura.
Consulteu-ho als nostres llibreters!

Per llegir

Per veure

Ets català i encara no escrius bé la nostra llengua? Ets nouvingut i vols aprendre a parlar i escriure en
català? Vols millorar el teu nivell de llengua catalana?
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* Aquestes dades poden patir modificacions



EEDDIITTOORRIIAALL

La TDT a Montornès
La manca de recepció de la TDT en una part del nostre muni-
cipi ha estat fins ara una de les queixes més repetides al nos-
tre Ajuntament. I és que tot i que no és una competència
municipal des de la passada legislatura hem treballat intensa-
ment amb la Generalitat de Catalunya per aconseguir que la
televisió digital arribés a Montornès abans de la data oficial,
el 2010.

Històricament, les dificultats orogràfiques de molts municipis
del Vallès Oriental feien molt difícil la recepció del senyal
analògic i digital que arribava des de Collserola. Fins ara
només el barri de Montornès Nord rebia la TDT, i si es volia
avançar la data oficial, l’Ajuntament havia de pagar a les
empreses privades de televisió les despeses d’ampliació de
cobertura. La primera que va complir va ser la Generalitat de
Catalunya i a finals de l’any passat va començar a arribar el
senyal digital dels canals de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió. Finalment, des del mes d’agost la cobertura s’ha
ampliat a totes les televisions d’àmbit públic i privat sense
cap despesa per a l’Ajuntament.

Als més de 30 canals que ja es reben a Montornès, l’ any
vinent haurem d’afegir les televisions locals. 

Vallès Visió serà la nostra televisió digital i està liderada pels
ajuntaments de Montornès, Montmeló, Parets, Mollet, la
Llagosta, Martorelles, Vilanova i Santa Maria de Martorelles,
que començarà a emetre per la festa major de l’any vinent
amb una programació i uns continguts molt propers a la gent
i al seu territori.

Ara hem de treballar per aconseguir que aquesta televisió
sigui la de tots.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

D’acord amb el conveni l'Ajuntament cedeix gratuï-
tament l'ús a l'Associació de Voluntaris de Protec-
ció Civil de Montornès d'uns terrenys d'uns
11.000 m2 situats a la part sud de la finca de Can
Masferrer. L'espai s'utilitzarà per a la creació i ges-
tió d'un camp de formació de voluntaris i per a
l'ensinistrament de gossos de recerca i rescat de
persones. 

El document recull que l'Associació de Voluntaris
de Protecció Civil es compromet a mantenir en per-
fecte estat de neteja i desbrossat la parcel·la i a fer-
se càrrec de les despeses derivades d'aquest con-
cepte. Així mateix, l'Associació ha contractat
l'assegurança corresponent per poder dur a terme
les seves activitats. El conveni va entrar en vigor en
el mateix moment de la signatura, al mes de juliol, i
tindrà una durada mínima de cinc anys.

Un camp de pràctiques
per a l’Associació de

Voluntaris de Protecció
Civil de Montornès

L’Ajuntament i l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Montornès han sig-
nat un conveni d’acord amb el qual
l’entitat pot fer ús d’uns terrenys munici-
pals per a la creació d’un camp de for-
mació de voluntaris i d’ensinistrament
de gossos de recerca i rescat de perso-
nes



Després d’unes merescudes vacances, com cada any, a Montornès deixem enrere l’estiu i comen-
cem la tardor amb la nostra Festa Major. No hi ha millor manera de tornar al ritme quotidià. Per
això us animem a gaudir de totes les activitats d’aquests dies i a fer-les vostres. La festa no ha de
ser només un espectacle per anar-hi com a públic, sinó un gran esdeveniment ciutadà per trobar-
nos amb els amics i els veïns, i per participar-hi activament.

Ja hi haurà temps de tornar a pensar i actuar en tots els assumptes pendents del poble. Els qui heu pogut viatjar aquestes
vacances i heu gaudit d’altres pobles, segur que inevitablement compareu el que heu vist amb el que us trobeu a
Montornès. La situació urbanística i medioambiental, els serveis públics d’atenció a les persones o el transport urbà,
l’activitat social i les possibilitats de participació ciutadana dels altres sempre sorprenen. És bo comparar i així assabentar-
se de si anem bé o no. Ara no hi entrarem, perquè estarem de festa.

La tardor ha de començar animada. Veurem les dificultats per començar el curs d’alguns centres escolars, com sempre.
Tornarem a trobar saturadíssim el Centre de Salut. Tornarà a obrir la Biblioteca, que tanca a l’agost quan tothom té més
temps per anar-hi. Els casals d’avis tornaran a funcionar amb normalitat, ja que aquest estiu també han tancat alguns dies.
Per cert, tornarem a tenir Ple municipal, ja que no han volgut convocar el de setembre, com fan cada vegada més sovint.
En fi, segur que vosaltres també teniu ganes que arribi la tardor.

Aquests dies enrere, de final d’estiu, feia goig veure tanta gent pel carrer, contents després dels viatges, morenets i gua-
pos, retrobant els amics i explicant anècdotes. Hem trobat també algunes cares tristes i hem plorat plegats quan hem sabut
que alguns estimats amics ens han deixat sobtadament. A ells dedicarem, en homenatge, la nostra Festa Major.

Aquesta és la realitat del nostre poble, sobretot la de la vitalitat de les persones que ens fan sentir orgullosos de ser de
Montornès quan tornem a casa. Sigueu feliços. Bona Festa Major, i millor tardor.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA

Bona Festa Major i millor tardor

Mientras que la oposición sigue buscando entre facturas, dietas y gastos de teléfono de los
concejales la más mínima posibilidad para continuar con su política “constructiva”, desde
el grupo municipal socialista estamos trabajando para cumplir el ambicioso programa
social y de progreso con el que nos hemos comprometido con los ciudadanos y ciudada-
nas de Montornès.
Hemos puesto en funcionamiento nuevos equipamientos de calidad como la nueva escue-
la Mogent, el Centro de Atención Comunitaria, y el nuevo Casal dels Avis. Hemos inaugu-
rado el Parc dels Gegants, el Torrent de Vinyes Velles i el carrer Major... Hemos reforzado
la plantilla de servicios sociales y a partir de octubre dispondremos de una educadora y una
asistenta social más.
Estamos trabajando en los proyectos de la urbanización del Telégrafo y Casablanca, de la
nueva guardería municipal y buscando la financiación para conseguir los 5 millones de
euros para la residencia y el centro de día de Montornès.
Se ha pactado con la Agencia Catalana del Agua el proyecto de recuperación del río como
consecuencia de la ejecución de las obras de canalización de ATLL. Hemos incluido nues-
tro municipio en la propuesta de ampliación del Espacio de Interés Natural del Parc de La
Serralada Litoral para proteger nuestro municipio para las generaciones futuras.
Montornés empieza a ser un municipio valorado cada vez más por la gente que nos visita.
Su dinamismo asociativo, comercial, empresarial y cultural está marcando un antes y un
después en nuestra historia. Todo el mundo es consciente de que Montornés ha mejorado
en los últimos años.  Aún así, queda mucho por hacer y vamos a seguir mejorando el muni-
cipio.
Para finalizar, os queremos invitar a que disfrutéis junto a vuestras familias de nuestra gran
Fiesta Mayor, y agradecer especialmente la visita del alcalde de Muxia que vendrà a
Montornés en reconocimiento al esfuerzo de muchos voluntarios de nuestro municipio que
en el año 2003 trabajaron en las tareas de limpieza por el hundimiento del Prestige.

Acción de gobierno



Crisi i finançament

El Partido Popular de Cataluña respeta la iniciativa de presentar el Manifiesto en defensa de la lengua
común. Llevamos mucho tiempo defendiendo parte de sus planteamientos en solitario en Cataluña.
Nos alegramos de que otras personas vengan a defender lo que nosotros hemos defendido siempre:
que nuestras dos lenguas son parte de nuestra identidad, que la libertad de las personas incluye el
derecho a estudiar en condiciones iguales nuestros dos idiomas y a utilizarlos siempre en libertad.

Creemos que, precisamente, la cooficialidad del catalán y del castellano, tanto en términos jurídicos
como sociológicos, hace que nuestras dos lenguas sean un auténtico patrimonio común, que con-
vierte en protagonistas por igual a todos los catalanes y catalanas, que implica la existencia de una
riqueza colectiva que ha de ser objeto de protección y de promoción especiales, y que no ha de res-
ponder en ningún caso a la lógica –ya superada socialmente– por la que una lengua se impone a la
otra o en detrimento de la otra; más bien al contrario: su uso normal y su plena aceptación social son
en beneficio de todos los catalanes. 

El derecho a utilizar la lengua propia de cada uno es consustancial con la libertad de la persona y su libre desarrollo, ya que
desde el punto de vista individual la lengua afecta a aquello más íntimo –el desarrollo de la personalidad– constituye a la
vez un derecho subjetivo y una libertad individual y es un medio para expresarse y comunicarse con otros que nadie puede
obligar a cambiar. Los catalanes y las catalanas tenemos el derecho de utilizar cualquiera de las lenguas oficiales con plena
normalidad y sin trabas en todos los ámbitos de la vida. Tiene que ser la misma ciudadanía de Cataluña la que tenga el
conocimiento más amplio y profundo de las dos lenguas, y evitar en cualquier caso conductas que atenten contra la liber-
tad de utilizarlas.

Nosotros creemos que la inmersión es una herramienta lingüística, pero no es la única. Todos estamos de acuerdo en el
objetivo de que todos los catalanes aprendan nuestras dos lenguas –además del inglés– pero no estamos a favor ni de las
sanciones, ni de las imposiciones, ni de la expulsión de la lengua castellana del sistema educativo. Defendemos un mode-
lo lingüístico plural, que hace normal en la educación y en la vida pública lo que es normal en Cataluña. 
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal Popular

En defensa de la lengua común

Cristina Tarrés

Finalitzat el període de vacances per a la gran majoria, ens reincorporem a l’activitat habitual i enca-
rem el que pot ser un llarg període de dificultats econòmiques. La crisi (ara ja tothom accepta ano-
menar-ho així) a què ens enfrontem ens obliga a tots a prendre mesures i als qui estem amb res-
ponsabilitats al capdavant d’un govern -local, autonòmic o estatal- encara més. Per això, ara més que
mai, hem d’estar atents i aportar els mitjans necessaris per garantir que les necessitats bàsiques de
les persones estiguin cobertes.

A nivell nacional, des de Catalunya, es produeix una reivindicació, de justícia i de compliment del que
diu l’Estatut. De compliment, en definitiva, de la llei i que s’està trobant amb els entrebancs habituals
per part dels qui amb bones o males paraules sempre ens donen l’esquena.

Estem defensant un finançament per a la Generalitat perquè el necessitem. Estem demanant uns
diners que no volem per a coses trivials. Uns diners que hem generat els catalans i, que per una
malentesa solidaritat, ens volen manllevar. Uns diners que necessitem per poder garantir que hi hagi
escoles bressol suficients i que cap infant es quedi fora per manca de recursos econòmics. Diners
per ajudar a tirar endavant aquells que es trobin ara o en un futur sense feina; per donar suport a
empreses en risc de tancament; per pal·liar les mancances dels serveis públics de salut; per ajudar
persones amb pocs recursos, amb pensions insuficients, com moltes vídues.

La població de Catalunya ha crescut en els darrers anys, però els diners necessaris per cobrir les
demandes d’aquests ciutadans s’han quedat a altres llocs de l’Estat. Catalunya ha continuat essent
solidària amb comunitats autònomes amb menys recursos, però sembla que ningú és capaç de
reconèixer-ho ni de ser-ho ara amb Catalunya.

En les properes setmanes Catalunya s’hi juga molt i, amb ella, lògicament, les ciutadanes i els ciuta-
dans de Montornès.
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Espai del grup municipal de C’s

Se ha hablado en estos días de vacaciones de la financiación autonómica, del Estatuto y
de reclamar a Madrid más dinero para nuestra comunidad autónoma. Creo que se debe

reclamar lo que nos toca, así es que adelante.

El problema es que poco se preocupan los políticos por la financiación municipal y eso que buena parte del peso para vivir
en una sociedad mejor recae en el buen funcionamiento y la gestión de cada municipio. 

Por ello no puedo entender como reclamamos más dinero a Madrid para gastarlo en el “estudio de la concha brillante en
Cataluña” (21.870 euros) mientras que en la gran mayoría de pueblos de Cataluña no hay centro de día para la tercera edad.

Reclamamos más dinero para hacer un "Estudio para explorar un nuevo logotipo de la Generalitat" (26.100 euros) y mien-
tras los padres tienen que salir a trabajar por menos de 1.000 euros al mes para pagar unos 300 por cada hijo que va a la
guardería municipal (si es que tienen en su municipio).

Reclamamos más dinero para gastarlo en un estudio de "Puesta en escena de un acto del Estatut en el castillo de Miravet",
(11.948 euros), y hay ancianos con una mísera pensión que apenas tienen para cubrir gastos a fin de mes.

Con el dinero de estos y otros estudios como "Estudio sobre el estado actual de la gaviota corsa en la costa mediterránea"
(22.000 euros), o bien "Evaluación del uso del idioma catalán en los restaurantes" (58.900 euros), se podrían iniciar pro-
yectos muy necesarios en este y otros municipios catalanes y que realmente supondrían una buena inversión de nuestro
dinero.

No obstante nuestro President y sus colegas deben pensar que para cubrir estas carencias ya están el IBI, el impuesto de
obras (ICIO), el de vehículos (IVTM), la plusvalía municipal (IIVTNU) o el IAE (que solo pagan empresas que facturan más
de un millón de euros al año, y que por fortuna en Montornés hay 288).

Y deben pensar también que si no hay bastante dinero en los ayuntamientos, sólo tienen que subir estos impuestos.

Financiación municipal

Angeles Menchén. Regidora del grup municipal Ciutadans
grupmunicipal.ciutadans@montornes.cat
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La Comissió de Cooperació Local, integrada per represen-
tants de les administracions locals de Catalunya i per la
Generalitat, ha estimat l’al·legació que el consistori va pre-
sentar contra la resolució dels ajuts que el Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya havia concedit a Montornès.

La demanda municipal considerava que en l’avaluació del
projecte no s’havia valorat que el centre de dia amb places
de residència que es construirà Montornès Nord oferirà
atenció a la gent gran més enllà de l’àmbit local. Per aques-
ta raó l’Ajuntament sol·licitava, atès que l’atenció a la gent
gran és una competència de la Generalitat, l’increment de
l’aportació econòmica de 400.365 euros concedida inicial-
ment.

Durant el mes de juliol, el govern autonòmic va aprovar la
resolució de les al·legacions presentades a la proposta de
planificació dels ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya. Entre les al·legacions estimades hi havia la de
Montornès, que ha aconseguit 100.000 euros més per a la
construcció del centre de dia amb places de residència.

El projecte també comptarà amb el suport econòmic de la
Diputació de Barcelona, mitjançant el programa Xarxa
Municipis. 

Aquest mes de setembre, hi haurà contactes entre el con-
sistori i la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania. L’objectiu
municipal és que la Generalitat accedeixi a considerar el
projecte del futur centre de dia com a prioritat d’actuació i
accepti concertar un nombre de places del servei per a la
gent gran que garanteixi la viabilitat de l’equipament.

L’avantprojecte preveu la creació de 75 places de residència
i 30 de centre de dia. La valoració estimada de la iniciativa
se situa a l’entorn dels 5 milions d’euros.

Construcció d’un equipament cultural polivalent
L’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la
Diputació de Barcelona serà l’encarregada d’adjudicar els
treballs de redacció del projecte de construcció d’un espai
cultural polivalent a Montornès.

L’Ajuntament i la Diputació signaran properament un con-
veni que recollirà la col·laboració d’ambdues administra-
cions en l’actuació.

Els tècnics de l’Oficina de Difusió Artística de l’ens provin-
cial han determinat en un estudi de viabilitat que el millor
emplaçament de l’equipament nou és a l’avinguda Mogent,
en un edifici de nova creació annex a les instal·lacions del
Casal de Cultura.

Els experts van descartar la segona proposta que hi havia i
que plantejava l’enderrocament del Casal de Cultura per
crear un nou espai cultural polivalent. Els tècnics van valo-
rar que el bon estat de les instal·lacions del Casal desacon-
sellava l’opció d’enderrocament.

El pressupost inicial dels treballs de redacció del projecte és
de gairebé 80.000 euros. El futur espai serà un equipament
de caire cultural polivalent que permetrà conjugar una pro-
gramació cultural estable amb l’organització d’esdeveni-
ments diversos.

El projecte de construcció del centre de dia amb places de residència ha obtingut, finalment,
500.365 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al quinquenni 2008-2012 i la
Diputació de Barcelona finançarà i tramitarà l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte
de construcció d’un espai cultural polivalent

Subvencions per a nous equipaments municipals
Espai annex a les instal·lacions del Casal de Cultura 



Montornès actua és el títol d’una cam-
panya àmplia i general que l’Ajunta-
ment engega aquest mes de setem-
bre.

L’objectiu és conscienciar els ciuta-
dans de la importància de preservar
l’entorn. La imatge del Montornès
actua identificarà les actuacions rela-
cionades amb la sostenibilitat i el
civisme en tots els àmbits: la neteja, la
selecció i reducció de residus,
l’estalvi, etc.

Una de les primeres actuacions anirà
adreçada al foment de la recollida
selectiva de la matèria orgànica als
habitatges nous. La intervenció comp-
ta amb el suport del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat.

Durant la Festa Major es presentarà la
maquinària, els equips del servei de
neteja viària i del servei de recollida de
residus urbans. L’acte se celebrarà el
20 de setembre, a les 11 h, a la plaça
de Pau Picasso.
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FETS VIUS

L’Ajuntament engega una cam-
panya nova d’educació ambien-

tal incidint en aspectes rela-
cionats amb els residus

Montornès presenta suggeriments a l’avantprojecte
del Pla Territorial Metropolità de Barcelona
El Ple Municipal va aprovar, a la
sessió de caire extraordinàri del
24 de juliol, els suggeriments que
el municipi proposa per incloure a
l'avantprojecte del Pla Territorial
Metropolità de Barcelona 
Aquest document, que ha estat elabo-
rat pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, determi-
na les reserves de sòl, les àrees de
desenvolupament econòmic i demo-
gràfic, i impulsa una xarxa viària i
ferroviària fins a l'any 2026. 

En el capítol dedicat a la xarxa ferro-
viària, l'Ajuntament proposa com a
prioritat la inclusió del projecte de
construcció d'una estació de rodalies
de la línia Barcelona - Portbou a
Montornès Nord. Aquesta històrica
reivindicació del municipi no ha estat
incorporada a l'avantprojecte del Pla,
tot i que sí que es va integrar fa uns
mesos en un pla de transport de roda-
lies del govern autonòmic.

La segona proposta en matèria ferro-
viària té a veure amb la denominació
de la futura estació de la línia orbital
que es construirà al Circuit de
Catalunya. L'Ajuntament planteja que,
atesa la proximitat amb el municipi,
s'inclogui en la denominació el topò-
nim de Montornès del Vallès. 

El Consistori també planteja dos sug-
geriments a la planificació d'infraes-
tructures viàries del Pla. D'una banda,

es demana que la via projectada al
marge esquerre del riu Besòs, la BV-
5001, no inclogui en el seu traçat
l'avinguda d'Ernest Lluch, i d'altra
banda, que la prolongació de la C-35
Granollers - Maçanet no arribi fins el
sector industrial de Can Parellada.

L'Ajuntament proposa que el traçat
d'ampliació de la C-35 acabi a la
rotonda de la BV-5002, a l'alçada de
l'empresa Lucta.

Línia Barcelona - Portbou al seu pas per Montornès

Ampliació del nombre de canals 
de TDT al municipi

Durant les darreres setmanes s'ha
ampliat el nombre de canals digitals
que es poden veure des de Mon-
tornès. 
D'aquesta manera s'ha complert el
calendari previst dins del pla de des-
plegament de la Direcció General de
Mitjans Audiovisuals de la Generalitat
pel que fa a la cobertura dels canals
digitals que no pertanyen a la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió. 
Des de final de 2007, Montornès rep
correctament el senyal dels canals de
televisió que depenen de la Corporació

Catalana de Ràdio i Televisió (TV3,
Canal 33-K33, 300 i 3/24). Ara també
es rep el senyal de TDT de TVE,
Telecinco, Antena 3 i laSexta, entre
d'altres. 

Els darrers ajustaments de la recepció
dels canals al territori ha fet que
alguns veïns que podien captar el sen-
yal de la TDT des del centre emissor
de Collserola l'hagin perdut. Des del
Departament de Noves Tecnologies de
l'Ajuntament es recomana revisar
l'orientació de les antenes per tal de
captar el senyal des dels repetidors
que l'ofereixen a Montornès: un està
situat al turó de Manso Calders i l'altre
a Vallromanes. 

L'Ajuntament està fent el seguiment
de la recepció del senyal al municipi
per detectar possibles zones fosques
de cobertura i, si n’hi ha, comunicar la
incidència a l'empresa Abertis, res-
ponsable de les infraestructures de
recepció de la TDT a Montornès. 

Montornès ja rep el senyal de la majoria dels canals de televisió que
emeten en sistema digital. En total es poden sintonitzar una trentena de
canals públics i privats.





Del 19 al 22 de setembre Montornès celebra la festa major
que, enguany, presenta un programa organitzat amb la
col·laboració de les entitats i associacions locals que recull
una quarantena d’activitats i diversos campionats i tornejos
esportius.

També aquest any, Montornès tindrà una samarreta exclu-
siva per a la Festa Major que es pot adquirir a 5 euros a
l’establiment IKE Frutos Secos (carrer Major, 16) i al Centre
Infantil i Juvenil, CIJ (carrer de la Llibertat, 10).

Aquest any el concert de Festa Major, que se celebrarà el 19
de setembre a 22 h al Pavelló Municipal d’Esports, va a
càrrec de Els Pets. L’entrada al concert, patrocinat per
Cobega, costa 3 euros. El mateix dia, a partir de les 0.30 h
es podrà veure l’espectacle Audiència I-real de Toni Albà a
l’envelat. Les entrades tenen el preu de 5 euros. Els punts
de venda son als matins a Granja Mari y Angeles  (carrer
Palau d’Ametlla, 20) i a la tarda al ClJ.

Una de les novetats de l’organització és que es distribuiran
3.000 gots reutilitzables que es podran usar, per exemple,
a la Rockmeria, al concurs de menjar flams i als concerts.

La regidoria de Festes ha editat 6.000 exemplars del pro-
grama de mà de la Festa Major, que també es podrà con-
sultar al web municipal www.montornes.cat. Com l’any
passat, el recinte firal estarà situat al costat de l’avinguda
d’Ernest Lluch, a l’espai que la separa del riu Mogent.

Tècnics de l’Institut Català d’Arqueo-
logia Clàssica i de l’empresa Estrats
han dut a terme els treballs que han
servit per acabar de definir espais i la
funcionalitat que devien tenir.
Les intervencions al jaciment de Can
Tacó - turó d’en Roina, que van

començar l’any 2003, han estat impul-
sades pels ajuntaments de Montornès
i de Montmeló, amb la col·laboració
de l’Institut Català d’Arqueologia clàs-
sica i l’empresa Estrats, SL.
Les feines han permès confirmar que
es tracta d’un castellum o fortificació

militar romana amb una superfície
d’uns 2.000m2. També se n’han defi-
nit els àmbits i s’han descobert
estructures murals amb pintures del
primer estil pompeià, una gran cister-
na i nombroses peces de l’època.
L’enclavament tenia una funció clara-
ment estratègica, i permetia controlar
la plana del Vallès, la confluència del
Mogent i el Congost i les vies d’accés
cap el Maresme, i cap a Vic. 
Els experts pensen que el castellum de
Can Tacó - turó d’en Roina està rela-
cionar amb el poblat ibèric de Sant
Miquel, perquè des del turó es devia
controlar l’assentament ibèric. Les
troballes també fan pensar que es
tracta d’un espai fortificat usat durant
uns 60 anys i abandonat posterior-
ment, algunes de les dependències del
qual devien haver estat la residència
d’algun alt càrrec militar.

Visita obligada en l’estudi de
la romanització a la península
La intenció dels ajuntaments de
Montornès i de Montmeló és que Can
Tacó - turó d’en Roina acabi sent un
espai d’obligada visita en l’estudi de la
romanització. El pla preveu la recupe-
ració de la muntanya de les Tres Creus
i la protecció de les troballes, així com
també la creació d’un centre d’inter-
pretació a Montornès Nord.
Durant aquest any, a més, i a petició
dels dos ajuntaments, la Generalitat
està tramitant l’expedient per tal que
Can Tacó - turó d’en Roina tingui la
consideració d’Espai Cultural d’Interès
Nacional.
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FETS VIUS

Protecció de la cisterna descoberta l'any passat

Una altra intervenció al jaciment
de Can Tacó - turó d’en Roina

Festa gran a Montornès

Entre els mesos de juliol i agost s’ha dut a terme la sisena intervenció
arqueològica al jaciment romà de Can Tacó - turó d’en Roina

Els experts ja han decidit excavar
el jaciment en la seva totalitat, i
arribar al que s’anomena nivell
geològic, és a dir, el nivell de

base del jaciment. Els treballs
han anat acompanyats de tasques
de protecció del material que ha
anat  quedant al descobert



“Don Emiliano”, com l’anomenen els
antics alumnes, és agradable i de
tracte fàcil. Té una mirada dolça i afa-
ble. Potser el fet de tenir els ulls
blaus hi té alguna cosa a veure...

Parla amb seguretat i des de
l’experiència de gairebé 40 anys dedi-
cats a la docència, els darrers 31 al
CEIP Sant Sadurní. Va començar amb
19 anys a Belver de Cinca, un poble
de la província d’Osca. L’Emiliano és
aragonès, de Siétamo. Després es va
passar 6 o 7 anys com a interí en
diferents municipis de la província de
Barcelona, i al setembre del 77 va
venir a Montornès. “Per cap cosa
especial. Llavors havíem de concur-
sar per força, i un dels pobles que
coneixia, de sentir-lo anomenar a un
company, era Montornès, i el vaig
posar”. Aquell setembre va començar
com a professor d’EGB al CEIP Sant
Sadurní, i ha acabat sent-ne el direc-
tor els darrers 17 anys. 

Ara amb 60 anys decideix jubilar-se.
“És una decisió voluntària, crec que
al llarg d’aquests anys he donat tot el
que havia de donar i ara ha arribat el
moment de gaudir”.

L’Emiliano s’emociona quan parla de
tot el temps que ha passat al Sant

Sadurní. “Trobaré a faltar alguns
moments”, diu, “i suposo que enyo-
raré una mica el contacte amb els
nens. Però estic content de poder
gaudir d’aquesta nova etapa”.

I ara què? “És la gran pregunta i la
meva gran incògnita. M’agradaria
aprendre alguna cosa de fotografia, i
sobretot viatjar. I m’encanta caminar,
la meva il·lusió és fer el camí de
Santiago. Amb unes bambes, una
samarreta, uns pantalons curts i un
camí, ja en tinc prou”.

Li demanem dues coses abans
d’acabar. “Quin tipus de professor
sóc? Quina pregunta! Jo diria que
sóc exigent, m’agraden les coses ben
fetes, però també sóc comprensiu.
Combinant les dues coses em defi-
neixo com a professor”. 

Quin és el secret per dedicar gran
part de la vida a ensenyar? “Vocació,
molt afecte als nens i gaudir amb la
feina, que és una de les millors coses
que hi ha”.

Aquest setembre, després de 31
anys, serà diferent per a l’Emiliano,
però també per als alumnes del Sant
Sadurní.
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18 de setembre. Campanya de dona-
ció de sang: Amb una vegada no
n’hi ha prou, vine a donar sang. De 17
a 21 h al Centre d’Atenció Primària
(carrer de Can Parera, 7).

Del 19 al 22 de setembre. Progra-
mació de la Festa Major 2008
Del 19 de setembre a l’11 d’octubre.
Exposició: El risc de l’asfalt. A la
Galeria Municipal de Can Xerracan.

20 de setembre. Concurs de Pintura
ràpida. 1r premi: 605 euros; 2n
premi: 513 euros; 3r premi: 362 euros;
premi local: 340 euros. Inscripcions al
Casal de Cultura de Montornès de 10 a
11 h. Exposició dels treballs partici-
pants fins a l’11 d’octubre a la Galeria
Municipal de Can Xerracan.

A partir del 20 de setembre. Expo-
sició: Colònies d’estiu Mas Pinadella
2008, al Centre Infantil i Juvenil

24 de setembre. Xerrada radiofòni-
ca: Consum responsable. L’etique-
tatge ecològic. Estalvi energètic. A les
11.10 h al 91.2 FM Ràdio Montornès.

Novetats en la programació del Casal de
Cultura per al curs vinent

EL RETRAT Emiliano Boira Orús

propostesdel mes

www.montornes.cat

A banda d'oferir els tallers habituals,
el Casal de Cultura ha ampliat força la
seva oferta. 
Pel que fa a les activitats adreçades a
la canalla, incorpora l'espai Happy
time! Anglès per als més petits! per a
infants des de P3 a 2n de Primària. 
Per als adults, proposa 8 tallers de
nova creació: Dibuix i dibuix aplicat a
la pintura, noves tècniques pictòri-
ques, tècniques amb cera, vitrall i
"Tiffany", genis de la pintura del segle

XX i XXI, iniciació al disseny gràfic,
un monogràfic de ball dedicat a la
salsa i un curs de balls tradicionals i
folk.   

Els preus dels tallers oscil·len entre
16 i 25 euros mensuals, en funció del
taller. 

Hi haurà dues activitats gratuïtes que
són les xerrades sobre els genis de la
pintura del segle XX i XXI, i els habi-
tuals tallers d'art a Can Xerracan. 




