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MOSTRARI D’ARXIU

Montornès va tenir un petit cementiri civil entre 1936 i
1939. Seguint els criteris de laïcitat de la República, el
govern local va establir que les sepultures es deixarien de
fer al secular cementiri catòlic i va habilitar uns quants
nínxols en una zona boscosa propera al torrent de Can
Blanco, a 200 metres de l’actual restaurant Casablanca.

Les persones de més edat del poble recorden com els qui
van morir en aquell lapse de temps van ser enterrats en
aquest petit cementiri improvisat, i també recorden que
durant els primers mesos de la postguerra hom traslladà
tots els cadàvers que hi havia al cementiri parroquial.

L’expedient de secretaria 1940/01 que es conserva a
l’Arxiu Municipal ens detalla aspectes de la curta existèn-

cia d’aquest equipament. Acabada la guerra, el juliol de
1940, la senyora Francisca Muntadas Estruch, propietària
de la gran finca de Manso Calders, reclamava que se li
retornés el terreny incautat on hi havia aleshores “el
cementerio construido por los rojos”.

El Govern Civil va instar l’Ajuntament a fer els passos con-
venients per clausurar-lo. I així es va fer amb un procés
que va durar 10 mesos. Primer es va intentar localitzar els
parents dels enterrats i això només va ser possible en 15
casos. Cada família va disposar on volia traslladar les des-
pulles: el 5 de març de 1941, dues van anar a parar a
Barcelona i tretze al cementiri parroquial de Montornès.

Després es va afrontar el delicat problema dels no recla-
mats per les famílies. Sabem que n’eren setze i que van
ser traslladats també al parroquial a mitjan abril. Sabem
qui eren. Entre ells, hi havia quatre criatures d’entre 1 i 2
anys, filles d’algunes de les dones que havien arribat a
Montornès el setembre de 1937 com a refugiades proce-
dents d’Astúries. Desgràcies d’una guerra que s’enduia
també els més vulnerables.

El cementiri efímer del temps de guerra

Vista actual del lloc proper al torrent de Can Blanco on hi havia el cementiri civilDocument de 13 de març de 1941 que certifica que el nen Ramon Ordura Espina,
natural de Mieres (Astúries), estava enterrat al cementiri civil

Novembre 2008
Trepat: 1, 2, 6, 12, 18, 24

Forn: 3, 14, 15, 16, 20, 26

Moreno: 4, 10, 21, 22, 23, 27

Yáñez: 5, 11, 17, 28, 29, 30

Balcells: 7, 8, 9, 13, 19, 25



EEDDIITTOORRIIAALL

Hem de recuperar
els nostres rius
L’Ajuntament de Montornès, juntament amb el Consorci per a
la Defensa de la Conca del Riu Besos i l’Agència Catalana de
l’Aigua, han arribat a un acord per promoure projectes de
recuperació de la conca fluvial i dels paratges naturals dels
nostres rius: el Mogent i el Congost.

Els minsos cabals d’aigua natural d’aquests rius, l’escassa
però rica vegetació de ribera, i la presència d’algunes espè-
cies fluvials, són un patrimoni que s’ha de preservar, espe-
cialment en un moment en què la recuperació dels rius
comença a fer-se realitat, després de la posada en funciona-
ment de la deupradora de la Roca.

En aquest sentit, la memòria ambiental aprovada per a la
construcció de la canonada d’aigua d’ATLL de 2,5 metres que
ha de passar pel riu Mogent ha estat pactada per les tres
administracions, i les mesures de restitució i recuperació del
riu Mogent que l’Ajuntament reclamava es faran efectives. En
aquest sentit. Es faran treballs de neteja i d’estructuració del
terreny, es plantaran arbres i es recuperarà un camí de con-
nexió pel marge esquerre del riu Mogent amb Can
Bosquerons de Baix.

Per altra banda, el segon conveni al qual s’ha afegit la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya per al desenvolupa-
ment d’actuacions ambiental i de lluita contra el canvi climà-
tic suposarà la plantació consolidada d’un mínim de 300
arbres al riu Congost a Montornès Nord.

Amb aquests projectes millorarà la qualitat dels rius i riberes
del nostre terme perquè tots en puguem gaudir i per aconse-
guir la recuperació d’espais amb influència sobre els ecosis-
temes hídrics, amb l’objectiu final que en cinc anys els rius
del nostre municipi estiguin recuperats.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

El Ple ha aprovat de forma definitiva, en la sessió
del 2 d’octubre de 2008, la modificació de
l'ordenança municipal reguladora dels mercats set-
manals de Montornès.

El reglament, que va entrar en vigor el novembre de
l’any 1980, s'ha actualitzat en els capítols sobre les
característiques i els requisits per a l'obtenció de la
llicència municipal per a l'exercici de venda als mer-
cats setmanals del municipi, així com també s'han
detallat els drets i les obligacions dels paradistes i
la tipologia d'infraccions per incompliment de les
normes i les corresponents sancions. 

La darrera modificació ha incorporat a l’ordenança
un annex que comprèn les parades que formen el
mercat setmanal de Montornès Nord i el de
Montornès Centre, l’especialitat segons el producte
de venda, i d’acord amb això, les dimensions que
han de tenir les parades.

El mes de juliol el mercat setmanal dels divendres a
Montornès Centre es va ampliar fins a la plaça de la
Font, i properament, el mercat dels dimecres a
Montornès Nord ocuparà més espai del carrer de la
Llibertat.

Modificada l’ordenança
reguladora dels mercats
setmanals



No es parla d’una altra cosa, la crisi ja forma part de la nostra vida. La crisi ens amenaça i ens
espanta, i condiciona tot el que fem. Ningú la nega. El perill, però, és que s’aprofiti el moment per
justificar actuacions i mesures que res tenen a veure amb la crisi.

L’Ajuntament a causa de la crisi sobretot immobiliària tindrà aquest any molts menys ingressos
per llicències, impostos d’obres, plusvàlues, etc. Això vol dir que hi haurà menys diners per a les despeses municipals. El
govern local ha començat a retallar en alguns àmbits, però desconeixem encara el seu pla per fer front a la crisi.

Aviat s’aprovaran les Ordenances Fiscals per al 2009 que regulen els impostos i les taxes municipals. Seria inadmissible
que es volgués pujar significativament el que han de pagar els veïns per compensar el que falta. La crisi no justifica que
hagin de pagar més. 

Entre d’altres mesures, proposarem una congelació de la taxa d’escombraries perquè sigui l’Ajuntament qui assumeixi la
pujada del servei i no els veïns. Recordeu que tenim una de les taxes més altes de la comarca i de Catalunya. Proposarem
també bonificar en els impostos i les taxes a les famílies amb més dificultats, perquè la crisi no afecta tothom igual.

Quan després s’aprovin els pressupostos per al 2009 segur que vosaltres, els veïns i les veïnes, teniu moltes propostes
per reduir les despeses. Efectivament, cal rebaixar el sou de l’equip de govern i dels càrrecs de confiança. A més cal reduir
despeses innecessàries. Però el que no es pot acceptar són retallades als serveis públics fonamentals, ni de les activitats
educatives, culturals, per als avis, etc. La crisi tampoc justifica retrocedir en el que és necessari.

Segur que l’equip de govern demanarà la comprensió i l’esforç dels veïns, un cop més. Només volen la vostra participació
en moments difícils, quan les coses van bé, millor us quedeu a casa i calladets. Nosaltres demanem més respecte pels
veïns i per les veïnes, que són prou comprensius i responsables, però que volen decidir i participar sempre, i sobretot quan
hi ha crisi.

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA

Crisi

Tot i la pluja, Montornès ha gaudit d’una de les millors festes de tota la seva història. Ha
estat una festa molt participativa i oberta que s’ha convertit en un punt de trobada de milers
de persones que han visitat el nostre municipi durant aquests quatre dies per gaudir d’un
programa amb més de 40 activitats adreçades a tots els públics.

El cercavila, la cremada de l’Ajuntament, els concerts, la Rockmeria, la festa de l’escuma i
el correaigua, les atraccions de la fira, les actuacions a l’envelat, les imatges de festa, els
gegants, els grallers, les puntaires, els diables, els espectacles, la tómbola, les activitats
esportives i culturals, la guerra de globus d’aigua, els gots reutilitzables i sobretot molta
participació ciutadana en tots els actes, han estat els trets més destacats de la nostra Festa
Major.

Durant aquests dies de germanor i alegria ens hem sentit orgullosos de ser de Montornès,
especialment quan els que vénen de fora valoren positivament tant les festes com el poble.
De tota manera sempre es pot millorar: el control del consum d’electricitat, el repartiment
del programa de Festa Mjor, així com preveure fer moltes més samarretes de Festa Major.

El que ha quedat demostrat és que l’emplaçament que sempre ha defensat el grup munici-
pal socialista, tot i les crítiques del primer any, és el millor. Aquest espai, afectat per una
reserva d’una autovia en la qual no es pot construir, millorarà més encara en el futur, quan
s’acabin les obres del sector i se soterri la línia d’alta tensió.

A tothom us volem donar les gràcies, especialment als qui heu treballat des de les entitats
per fer d’aquesta una gran Festa Major. Ara ja toca començar a pensar en la Festa Major de
2009.

Una gran Festa Major



Montornès actua i fa net

El Partido Popular se ha caracterizado históricamente por su defensa del municipa-
lismo. No podemos olvidar que es la administración más próxima y la que conoce
mejor los problemas de los ciudadanos. Por eso, defendemos la necesidad de unos
gobiernos locales más próximos, eficaces y transparentes.

De la misma forma que se ha conseguido la descentralización de una parte de las
competencias de la Administración General del Estado hacia las comunidades autó-
nomas con el fin de mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos, ahora
es necesario continuar este proceso haciendo llegar esta descentralización a los
municipios. Con esta descentralización conseguiremos unos ayuntamientos que ten-
gan entidad propia y no derivada. 

Actualmente a los ayuntamientos se les impone la tutela y el control de la Generalitat
sin establecer un modelo de financiación, ni compromisos concretos para garantizar los recursos necesarios, y se inter-
fiere en su participación en los impuestos del Estado. Por eso esta segunda descentralización comporta la necesidad de
dotar a los gobiernos municipales de las competencias necesarias para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con
servicios de calidad y eficaces, y dar a las administracions locales un nuevo sistema de financiación que permita su ejercicio.

Nuestro modelo de municipalismo ha chocado al ignorar el papel fundamental que juegan los municipios, que no son
ningún contrapoder de la Generalitat sinó el verdadero contrafuerte ciudadano de la acción de los gobiernos. 

El nuevo Estatuto ha acontecido una oportunidad perdida para el municipalismo al que no le han reconocido ni más com-
petencias ni más recursos. 

Nosotros proponemos más competencias y mejor financiación para las entidades locales con el convencimiento de que
queremos una mejor Cataluña. Además pedimos más protagonismo para los consistorios que dan consistencia y servicios
a nuestra sociedad para obtener una Cataluña más cohesionada en una España mejor.
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal Popular

Una nueva financiación local ¡ya!

Fa uns dies, en el decurs de la celebració de la Festa Major, es va portar a terme la presentació del
servei de neteja viària i de recollida d’escombraries.

Un dels compromisos que va adquirir Convergència al moment d’entrar a formar part del govern
municipal va ser poder incidir de forma directa en l’estat de la neteja dels nostres carrers i places. No
és una feina fàcil ni que es pugui portar a terme en poc temps però des de fa mesos estem aplicant
les mesures que creiem que donaran el resultat positiu que tots esperem. Així, a la millora dels mit-
jans tècnics i humans amb què s’ha dotat aquest servei cal afegir-hi les modificacions en la forma
d’organització del temps i espai i la creació de figures de control que permeten a aquesta regidoria
detectar les anomalies i possibles millores a aplicar en la tasca encomanada a la concessionària.

Alhora s’està elaborant una campanya d’informació i sensibilització sobre la recollida orgànica que és
una de les mesures que repercuteix directament en l’objectiu de reduir residus i disminuir l’impacte
en el medi ambient que la generació de tones i tones de residus no separats provoca.

Tot plegat són obligacions que l’Ajuntament ha de complir envers la ciutadania, però també hem de
ser molt conscients que tenir un Montornès net i respectuós amb el medi ambient depèn de tots, dels
responsables polítics, sí, però també de l’actitud que les ciutadanes i els ciutadans han de tenir dià-
riament en aquest aspecte. 

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

Aunque les pueda parecer increíble (seguro que vivimos en uno de los pueblos con las
calles más sucias del Vallés) pagamos 570.000 euros anuales por la limpieza viaria. 

No me gusta hablar de suciedad, pero es uno de los grandes problemas visibles que nos afecta a todos. A muchos nos
avergüenza invitar a amigos de otros municipios a Montornés. El otro día, nada más bajarse de su vehículo, allí estaba
saludándoles la "caca". Caminan unos metros y, delante de la entrada, más “caca”. Suben a mi casa y no pueden evitar el
comentario de su odisea en las aceras esquivando socavones, heces y otro tipo de suciedades que encuentran en el cami-
no. Yo les digo que hay tanto de incivismo poco perseguido, como de un servicio mal gestionado que cuesta 570.000 euros
al pueblo.

Pasan lo días y allí siguen nuestras vecinas las “cacas” formando parte del mobiliario urbano. A veces uno tiene que hacer
saltos mortales para sortearlas. Muchos dirán que no es más limpio el que más limpia sinó el que menos ensucia, pero se
hace imposible controlar a todos los ciudadanos de Montornés.

No atribuiré toda la culpa a la falta de diligencia de los que limpian (que es más que discutible), ni a la falta de control por
parte de las autoridades. Obviamente el principal culpable es aquél que no cumple con sus obligaciones cívicas, aunque
bien es cierto que tendríamos una vida mejor si el servicio por el que pagamos fuese realmente efectivo.

Por todo ello les pido a los propietarios de animales, siendo consciente de que la mayoría ya lo hacen, que recojan las
“cacas” de sus mascotas. 

Al servicio de limpieza viaria que, con la flota de máquinas que nos mostraron durante la Fiesta Mayor, se dediquen a la
limpieza efectiva de nuestras calles. 

Y a las autoridades competentes, aprovechando la campaña Montornés Actua, les recordaría que hay que hacer una doble
labor: fomentar el civismo y la actuación policial, tanto para acabar con el incivismo como con la falta de rigor de las empre-
sas concesionarias. Montornés Actúa y recoge! Motornés Actúa y multa a los incívicos! Montornés Actúa y limpia!

570.000 euros

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 por-

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

BORSA DE TREBALL
Auxiliar administratiu/iva
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Indefinit
Tasques: Les pròpies d’un/a auxiliar adminis-
tratiu/iva i feines d’ofimàtica
Requisits: FP1 d’administratiu o CFGM de
gestió administrativa. Català i castellà.
Vehicle propi
Horari: De dilluns a divendres, jornada laboral
partida

Neteja viària 
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 6
Tipus de contracte: Relleu
Tasques: Neteja de carrers i places
Requisits: Indispensable carnet de conduir
Horari: Matins i/o nits, 38 hores setmanals

Administratiu/iva 
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Indefinit
Tasques: Telemàrqueting, comercial de boti-
ga, així com també les pròpies d’un/a admi-
nistratiu/iva
Requisits: CFGM o Batxillerat, coneixements
d’ofimàtica, principalment d’Excel
Horari: Jornada completa o mitja jornada (a
convenir)

Farmacèutic/a 
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: Temporal
Tasques: les pròpies de la professió
Requisits: Llicenciatura de Farmàcia i expe-
riència laboral en tasques pròpies d’oficina
Horari: Jornada completa, partida o parcial
(3 tardes i 2 matins)

Personal de neteja d’edificis 
(Santa Eulàlia de Ronçana)

Llocs de treball: Diversos
Tipus de contracte: Obra o servei
Tasques: Neteja i manteniment d’instal·lacions
Requisits: Carnet de conduir i vehicle propi
Horari: De dilluns a divendres, jornada inten-
siva de 8 a 17 h (amb una hora per dinar)

Ajundant de topògraf 
(Montornès - la Roca)

Llocs de treball: 2
Tipus de contracte: Obra o servei (18
mesos)
Tasques: Feines de suport al topògraf a
l’obra, com ara clavar estaques i marcar
murs, entre d’altres.
Requisits: Carnet de conduir. Es valorarà
experiència en feina similar
Horari: De 8 a 13.30 h i de 14.30 a 19 h
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El departament de Medi Ambient de la
Generalitat i l’empresa pública Aigües
del Ter Llobregat (ATLL) han decidit
modificar el traçat inicial de la canona-
da que havia de substituir l’actual
ramal que passa pel Gran Vial. El pro-
jecte preveia fer passar una canonada
de 2,5 m de diàmetre per la zona de
Concentració Industrial Vallesana a
través del Gran Vial. 
Representants de Concentració Indus-
trial Vallesana van traslladar a l’Ajun-
tament i a l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) la preocupació del sector per les
incidències que podien provocar els

treballs, amb una durada prevista de
dos anys, a la mobilitat i als processos
productius.

ATLL es va plantejar, llavors, la viabili-
tat d’un traçat alternatiu a la llera del
riu Mogent. En concret es va avaluar el
tram de 1,459 quilòmetres comprès
entre el pont del riu Mogent, situat a
l’avinguda de la Llibertat, i la confluèn-
cia dels rius Mogent i Congost, al pont
de la carretera BV-5003 a Montmeló. 

Finalment, ATLL i ACA van coincidir
en la conveniència del desviament de
la canonada i ara els ajuntaments de

Montornès i de Montmeló i el Consor-
ci per a la Defensa de la Conca del
Besòs han d’acordar amb ATLL les
condicions del projecte de restauració
ambiental de la llera del riu Mogent.

ATLL va iniciar fa uns mesos la cons-
trucció de la canonada de subminis-
trament d’aigua que correspon al tram
2 de l’artèria del Ter – Estació distri-
buïdora de la Trinitat. El tram, que té
una longitud de 9,4 quilòmetres, tra-
vessa els municipis de la Roca, de
Vilanova, de Montornès i voreja el límit
sud-est de Montmeló.

L’empresa pública Aigües del Ter Llobregat (ATLL) construeix a la llera del Mogent una canonada
per al subministrament d’aigua potable de la Planta del Ter a la zona nord de la regió metropolitana
de Barcelona. Les administracions treballen per establir un pla de restauració ambiental al riu.

El desviament a la llera del Mogent de la canonada prevista al
Gran Vial obre una via per a la restauració del riu

Jornades Europees del Patrimoni a Montornès
Prop de 150 persones van participar el 27 i 28 de setem-
bre en les visites guiades al jaciment arqueològic de Can
Tacó - turó d’en Roina, incloses a les Jornades Europees
del Patrimoni, organitzades de forma conjunta pels ajunta-
ments de Montornès i de Montmeló.
Montornès s'ha afegit per segon any consecutiu a aques-
tes jornades, que se celebren simultàniament el darrer cap
de setmana del mes de setembre a ciutats i pobles de prop
de 50 països, amb l’objectiu de donar-ne a conèixer el
patrimoni històric col·lectiu.
En el cas de Montornès, el centre d'interès ha estat el jaci-
ment romà de Can Tacó - turó d’en Roina, on s’han fet
dues visites guiades a càrrec dels experts que han treballat
en les excavacions durant els darrers cinc anys. 

Traçat previst al Gran Vial

Traçat alternatiu a la llera
del riu Mogent
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FETS VIUS

La UCC es fa càrrec del Servei Municipal 
d’Informació al Consumidor

Des del 18 de setembre, la Unió de Consumidors de
Catalunya (UCC) és l’encarregada d’atendre les consultes
que arriben al Servei Municipal d’Informació al Consumidor.

L’acord entre l’Ajuntament i la UCC ha permès que
s’incrementi l’atenció als usuaris i passi a ser setmanal. El
servei d’assessoria sobre consum es presta el primer i ter-
cer dijous de cada mes, al Centre Infantil i Juvenil, de 16 a
19 h, i el segon i quart dijous, de 10 a 13 h, a les dependèn-
cies de l’Ajuntament.

Les persones interessades a accedir al servei municipal de
consum han de sol·licitar hora prèviament a les oficines
municipals (Àrea de Serveis Personals), de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 h, o bé trucant al 93 572 11 70 - Extensió 5.

En aquesta etapa nova, els experts encarregats del Servei
Municipal d’Informació al Consumidor, a més d’intermediar
entre les parts implicades, tenen capacitat per resoldre i
trametre les denúncies i les reclamacions dels usuaris.
Aquest tipus de prestacions equiparen la funció del servei
municipal amb la d’una Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC).

Una altra de les novetats de la col·laboració entre
l’Ajuntament i la UCC és la programació a Montornès de
xerrades i sessions informatives. 

L’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació ha conce-
dit una subvenció de 8.352 euros per al projecte.

Propera obertura d’un centre infantil a
Montornès Nord

La regidoria de Joventut enllesteix els
treballs per a la posada en marxa del
nou centre infantil adreçat a la canalla
de P-3 fins a 5è de primària.

Des de l’equipament, amb un superfí-
cie de 270 m2, s’oferiran propostes
per al lleure dels més petits. Així,
s’han habilitat tres aules, una de
suport a l’estudi, l’altra per a les noves
tecnologies i formació, i la darrera es
dedicarà a l’experimentació mitjançant
tallers.

El centre infantil disposarà de dos
espais de joc i aprenentatge, un per
als nens i les nenes de 8 a 11 anys i,
l’altre, per a els infants de 3 a 7 anys.
La gestió dels espais anirà a càrrec del
mateix equip d’educadors que dina-
mitza l’espai L’amiga formiga amb seu
fins ara al Centre Infantil i Juvenil
(CIJ). L’Esplai Panda també traslladarà
la seva activitat a l’equipament nou.

Amb l’obertura del centre infantil, el
CIJ passarà a ser un equipament per a
adolescents i joves a partir de 12 anys.

L’equipament nou destinat als infants entre els 3 i 11 anys està situat a la
planta inferior de l’edifici de la llar d’infants pública El Lledoner

Canvi d’ubicació
del punt
d’informació sobre
les obres del TAV
ADIF, l’empresa pública ges-
tora de les obres del traçat del
Tren d’Alta Velocitat, ha tras-
lladat el punt d’informació i
assistència ciutadana sobre
el projecte a les instal·lacions
del Casal dels Avis de Montor-
nès Nord
L'horari d'atenció als ciutadans al
Casal dels Avis de Montornès Nord,
als números 4 i 6 del carrer Herma-
nas de la Virgen Niña, continua sent
els dijous, de 10 del matí a 12 del
migdia.

Al punt d’informació d’ADIF es poden
plantejar els dubtes sobre les afecta-
cions de les obres de la línia ferrovià-
ria i consultar documentació relacio-
nada amb el projecte de construcció
del traçat del tren d'alta velocitat al
seu pas per Montornès Nord. Els ciu-
tadans també poden adreçar-se a
l'oficina de Montmeló, que està situa-
da als números 24 i 26 del passatge
de Miquel Biada. 

L’Ajuntament i la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) han signat un conveni de col·laboració en la presta-
ció del servei municipal d’assessoria en matèria de consum

Acte de formalització de la col·laboració amb la Unió de Consumidors de Catalunya





L’Ajuntament ha presentat als Serveis Territorials de
Barcelona del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat el projecte bàsic de construcció de l’equipament
que preveu la creació de 78 places de residència i 35 de
centre de dia. La valoració estimada de les obres se situa a
l’entorn dels 5.000.000 d’euros.

A darrera entrevista celebrada fa unes setmanes entre amb-
dues administracions, el Departament d’Acció Social i
Ciutadania es va mostrar receptiu a la proposta de concer-
tar un nombre de places de l’equipament i a declarar com a
prioritat d’actuació de la Generalitat el projecte social de
Montornès.

Amb la possible concertació d’un nombre de places de
l’equipament s’ha obert una via més perquè el municipi
aconsegueixi més implicació econòmica de la Generalitat.
El nombre de places concertades, però, no es confirmarà
fins que no estigui enllestit el projecte executiu de la cons-
trucció del centre.

En aquest sentit, a final del mes de setembre, l’Ajuntament
i l’empresa Promed Residencial Mediterráneo SA han sig-
nat un conveni de col·laboració mitjançant el qual la pro-
motora aportarà un ajut de 395.200,46 euros per als tre-
balls de redacció del projecte executiu de les obres que,
segons les previsions municipals, poden estar enllestits
cap al final d’aquest any 2008.

El 20 de setembre, Montornès va rebre la visita de l'alcalde
de Muxia, Félix Porto.
Amb aquesta visita, Félix Porto ha correspost la que van fer
a Muxía, a final de 2007, representants de l'Ajuntament de
Montornès i voluntaris del municipi que havien participar
l'any 2002 en les tasques de neteja de platges, després de
la catàstrofe del Prestige. 
Durant la seva estada a Montornès l'alcalde de Muxía va ser
rebut a la Sala d'Actes de l'Ajuntamenti i va poder assistir
a algunes de les activitats de la Festa Major.
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FETS VIUS

7 d’octubre. Conferència: Pares, fills i néts. Com entendre'ns millor.
Cicle Salut i qualitat de vida. A les 17 h, al Casal dels Avis de Montornès
Centre.
9 d’octubre. Presentació del projecte Nascuts per llegir 2008 - 2009,
a càrrec de la coordinadora del projecte Marta Roig. Conferència del
pediatra i escriptor Carlos González. A les 18 h, a la Biblioteca.
10 d’octubre. Conferència: Aprendre a gaudir. Cicle Salut i qualitat
de vida. A les 17 h, al Casal dels Avis de Montornès Nord.
10 d’octubre. I’ts story time. L’hora del conte en anglès. A les
19 h, a la Biblioteca.
Fins a l’11 d’octubre. Exposicions a la Galeria Municipal de Can
Xerracan: El risc de l’asfalt (planta baixa). Obres del Concurs de Pintura
Ràpida (1ª planta).
Del 13 al 23 d’octubre. Exposició Rostres de dones. A la Biblioteca.
16 d’octubre. Cinefórum amb el documental Kindimuka (Despertar). A
les 19 h, a la Biblioteca. 
18 d’octubre. Espectacle de percussió al carrer: Batukada. A les
12 h, a la plaça de Pau Picasso.
22 d’octubre. Parlem de llibres: Tertúlia literària sobre El rossin-
yol abatut de John W. Milton. A les 19,30 h, a la Biblioteca.
23 d’octubre. Projecció de la pel·lícula Salvador. A les 18.30 h, a la
Biblioteca.
24 d’octubre. Conferència: Puig Antich, un procés a revisió. A càrrec de
Pere Zanuy. L’acte comptarà amb la presència de les germanes de
Salvador Puig Antich. A les 18.30 h, a la Biblioteca.
Del 24 d’octubre al 14 de novembre. Exposició: Una nova mirada del
grafit, a la Galeria Municipal de Can Xerracan.
26 d’octubre. 16ª Marxa popular de Montornès. Sortida a les 9 h
des del carrer Major. Inscripcions al Club Atletisme Montornès.
29 d’octubre. Xerrada radiofònica: Comptes “joves”. Assegurances
de motos i cotxes. A les 11.10 h al 91.2 FM Ràdio Montornès.

propostesdel mes

www.montornes.cat

Recepció a l’alcalde de Muxía, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

Dibuix de la façana que donarà al passatge Maria Aurèlia Capmany, segons el projecte bàsic

Presentat el projecte bàsic del centre de dia i residència

Recepció municipal a
l’alcalde de Muxía

La Generalitat s’ha compromès a concertar un percentatge de les places del servei per a la gent gran



“La kata m’ho dóna tot, em sento ple quan la practico. És un
moment amb tu mateix en què busques la perfecció. A cada movi-
ment ho dones tot amb potència, velocitat, frenada, estabilitat… i
també molt en concentració”. El Jorge ha guanyat aquest estiu el 6è
Campionat del món de l’Escola Shito Ryu en la categoria de kata
individual masculí 19-34 anys. “Vaig començar a practicar karate als
4 o 5 anys. M’agradaven molt les pel·lis de Bruce Lee, però jugant
sempre “atacava” la meva mare per l’esquena. I un dia em va dir:
aprèn a barallar-te cara a cara. I em va apuntar a karate”. 

Als 14 anys va començar a guanyar campionats de Catalunya i fins
als 20 sempre guanyava en la seva categoria. Després es va lesionar
i va estar una any sense entrenar.“Ara feia dos anys que entrenava
molt, però la sort no m’acompanyava. Aquest any alguna cosa ha
canviat, el meu mestre (Luís López) m’ha donat molta confiança.
Potser és que ara amb 26 anys tinc un karate més madur.” 

El Jorge és d’aquelles persones que cau bé. És senzill, simpàtic i
alegre, molt expressiu i sembla que sempre estigui de bon humor.
És moreno, atlètic i amaga una mirada penetrant al darrere de les
ulleres que du quan no fa esport. Riu molt i parla encara més. I ho
fa amb passió, sobretot de dues coses: la kata i els Pere Antons. Al
2001 amb una colla d’amics va fundar la penya Pere Anton. “Ens
agrada molt el poble i volíem una festa major més divertida, partici-
pativa i engrescadora. Aquell any va ser una bogeria, encara hi ha
adhesiu als fanals que ens la recorden.”

Fa gairebé dos anys que treballa a la Biblioteca Municipal. Combina
aquesta feina amb la kata i entrenaments a domicili. “Quan faig una
cosa, intento fer-la al màxim, vaig a per totes”. Tal i com ho diu, ens
ha convençut.
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EL RETRAT Jorge Juan Martínez Cruz

Renovació del Certificat de
qualitat per al SEMPRE

El Departament de Promoció Econòmica ha renovat el
certificat de qualitat UNE-EN-ISO 9001:2000 que va
obtenir al març de 2005 per aplicar un sistema de gestió
de qualitat a la borsa de treball, al servei d’emprenedors,
al Club de feina i al desenvolupament de cursos de for-
mació professional.
Per renovar el certificat, el Departament de Promoció
Econòmica ha estat objecte d’avaluacions exhaustives
d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 que té
com a objectiu implementar sistemes de gestió de quali-
tat per a la millora de la prestació de serveis i aconseguir
així la satisfacció de l’usuari.




