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A totes les cultures el menjar és senyal
d’hospitalitat. Aquest és el punt de partida

del programa Karakia, que el Canal 33 emet
cada dimarts a les 21.30 h. Mitjançant el
procés d’elaboració del plat típic d’una

comunitat d’immigrants, se’ns mostren els
seus costums i la seva integració a la vida social i cultural

del país que els ha acollit.

L’objectiu d’aquest espai és posar a
l’abast de totes les persones, inde-
pendentment del seu origen, residèn-
cia o nivell de coneixements de llen-
gua, els materials didàctics necessa-
ris per aprendre català.

Parla.cat incorpora eines de veu
avançades per garantir la pràctica de
l’expressió oral. A més, les instruc-
cions d’ús de l’entorn i alguns contin-
guts de nivell bàsic es presenten en
català, castellà, anglès, francès i ale-
many.

La proposta formativa s’organitza en
quatre nivells: bàsic, elemental, inter-
medi i suficiència, cadascun dels
quals es divideix en tres cursos.
Parla.cat es va posar en marxa el

mes d’octubre i per ara només ofe-
reix els nivells bàsic i elemental.

Hi ha dues modalitats de matrícula: la
modalitat lliure, que permet
l’aprenentatge autònom amb mate-
rials de lliure accés; o la modalitat
amb tutoria, que és de pagament. Ja
no sou a temps de matricular-vos a
un curs amb tutoria, però sí que
podeu inscriure-us a la modalitat lliu-
re i així ampliar els vostres coneixe-
ments sobre llengua catalana.

OFICINA DE CATALÀ

Millorem la nostra parla
Tot sovint per interferència del castellà utilitzem quantita-
tius indefinits que no són correctes en català.

Hem d’evitar el castellanisme ELS DEMÉS i substituir-lo
per ELS ALTRES o LA RESTA. La frase Vaig arribar a dos
quarts de cinc; els demés, a les cinc en punt no és correc-
ta i per tant s’hauria de substituir per Vaig arribar a dos
quarts de cinc; els altres, a les cinc en punt.

Tampoc s’admet en català VARIS/ VÀRIES com a determi-
nant indefinit i cal substituir aquesta forma per ALGUNS-
ALGUNES, UNS QUANTS - UNES QUANTES o DIVERSOS -
DIVERSES.

La frase Hi havia vàries persones assegudes al banc
s’hauria de canviar per Hi havia algunes persones assegu-
des al banc.

Esforcem-nos, doncs, a recordar aquests dos petits apunts
lingüístics.

Aprèn català a Internet: www.parla.cat

Recomanacions
L’any 2008, que és a punt d’acabar, ha estat
l’any del centenari del naixement de Mercè
Rodoreda. El millor homenatge pòstum que
podem fer a la nostra autora més universal
és llegir una de les seves obres. Per això us

recomanem d’endinsar-vos en la lectura d’alguna
de les novel·les o reculls de contes d’aquesta autora. A
qualsevol biblioteca o llibreria hi podreu trobar un bon

assortiment.

Per llegir

La Secretaria de Política Lingüística, el Consorci per a la
Normalització lingüística i l’Institut Ramon Llull han posat en
marxa l’espai virtual d’aprenentatge Parla.cat

Balcells C. de Federico García Lorca, 4 Tel. 93 568 08 99
Forn (La Bòbila) C. Major, 55 Tel. 93 568 83 30
Moreno Av. de l’Onze de Setembre, 38 Tel. 93 544 41 80
Trepat Av. de l’Onze de Setembre, 7 Tel. 93 568 17 48
Yáñez C. del Riu Mogent, 7 Tel. 93 568 09 47

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

Desembre 2008
Balcells: 1, 12, 13, 14, 18, 24,30

Forn: 2, 8, 19, 20, 21, 25, 31

Moreno: 3, 9, 15, 26, 27, 28

Yáñez: 4, 10, 16, 22

Trepat: 5, 6, 7, 11, 17, 23, 29

Per veure

Oficina de Català de Montornès Av. Mogent, 2 - 08170 Montornès del Vallès - tel. 93 572 17 19 montornes@cpnl.cat www.cpnl.cat
Atenció al públic de dilluns a divendres d’11 a 13 h i dilluns i dimecres també de 17 a 19 h



Els actes centrals de la campanya se celebraran el
25 de novembre, dia internacional contra la violèn-
cia envers les dones. A les 12 h, a l’entrada princi-
pal de l’edifici de l’Ajuntament, es llegirà un mani-
fest i, a les 18.30 h a la Sala d’Actes de la
Biblioteca, es presentarà la xerrada Gènere: perquè
la pobresa és femenina?. El ponents seran mem-
bres de l’ONG de desenvolupament Ajuda en
Acció.

Dues exposicions complementen les activitats de
la campanya. D’una banda, l’exposició Dona i
pobresa: relació perpètua realitzada per l’ONG de
desenvolupament Ajuda en Acció que s’inaugurarà
el 24 de novembre a la Sala riu Mogent del Casal
de Cultura i romandrà oberta al públic fins el 30 de
novembre. És tracta d’una exposició a la qual
l’organització no governamental presenta 12 àrees
crítiques sobre la situació de la dona en països en
vies de desenvolupament.

D’altra banda, la Biblioteca acollirà del 24 i al 28 de
novembre una exposició amb material específic
(llibres, música i pel·lícules) relacionat amb les
dones i la violència domèstica.

Juntament amb la programació s’ha editat una
guia amb ressenyes del material disponible sobre
aquesta matèria.

La campanya de sensibilització contra la violència
envers les dones compta amb el suport de
l’Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat de la Diputació
de Barcelona.

EEDDIITTOORRIIAALL

Aprovada la gestió de govern
municipal
Una enquesta subvencionada per la Diputació de Barcelona a
600 persones del nostre municipi ha posat de manifest que
els ciutadans i les ciutadanes de Montornès aproven
l’actuació del govern municipal.

Aquest estudi analitza aspectes com la visió de la ciutat, la
gestió del govern municipal, la participació ciutadana, i els
hàbits d’informació i de comunicació.

El trànsit, l’aparcament i la neteja són els serveis que hem de
replantejar; es constata, però, una millora del servei de nete-
ja, que passa d’un 4,6 al 5,2.

Els serveis de Benestar Social i de Gent Gran són el més
valorats amb una nota de 6,3, i el pitjor, l’aparcament
amb un 2,7.

El 87,7 dels entrevistats se senten satisfets de viure a
Montornès i només un 1,7% declaren sentir-se gens satis-
fets, fet pel qual hem de manifestar la nostra satisfacció ja
que que la tendència general és molt positiva.

La gestió de l’Ajuntament es valora amb un 5,6, tres dècimes
més que a l’any 2003. Respecte a la percepció de l’evolució
de la ciutat en els darrers dos anys, els enquestats opinen
majoritàriament, en un 47,7 %, que Montornès ha millorat, i
prop del 40% manifesta que, a més, el nostre municipi millo-
rarà en el futur.

Aquesta enquesta és una fotografia actualitzada del nostre
municipi, que ens permet avaluar les mancances i avaluar la
nostra gestió amb la finalitat de millorar els serveis de
l’Ajuntament i aconseguir una major qualitat de vida.

Us podem assegurar que des d’aquest equip de govern treba-
llem per millorar aquestes dades amb l’objectiu que
Montornès progressi més i més.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

25 de novembre:
Montornès contra la

violència envers les dones
Sota el lema “No et dobleguis... juga el
teu paper” la regidoria de Benestar Social
engega aquest mes de novembre la cam-
panya anual d’informació i de sensibilitza-
ció sobre la violència de gènere

Exposició bibliogràfica de la campanya 2007



Tot i la crisi, l’Ajuntament pretén donar una imatge de solvència i anuncia sovint a la web i la revis-
ta municipal la posada en marxa de nous equipaments i serveis. Cada cop que fan la més mínima
gestió l’anuncien en primera plana. Parlen sovint del centre de dia-residència com si fos per demà
passat, tot i que no tenen ni la meitat dels diners que costa. Anuncien el proper centre infantil a
Montornès Nord i no saben quan el tindran. ATLL comença a instal·lar una canonada al riu i ja par-
len de com en quedarà de recuperat.

Nosaltres ja voldríem que tots aquests projectes, i molts d’altres, fossin una realitat. Tant de bo tots ells surtin bé i aviat.
Però el cert és que el govern municipal té molta dificultat amb alguns projectes i prefereix donar una imatge que no es
correspon amb la realitat. El pitjor és que generen expectatives als veïns i veïnes, sobretot, amb serveis que són molt neces-
saris, cosa que es pot traduir en frustració posterior.

Un exemple el tenim en el Centre d’Atenció Comunitària, recentment inaugurat després de molts retards, tot i la contínua
informació que en produïen. Molts usuaris manifesten el seu descontentament pel servei tan limitat que ofereix, tant en
horaris com en professionals, sobretot sanitaris. La idea que es va llençar és que aquest nou equipament resoldria tota la
demanda de serveis de proximitat en temes de salut i serveis socials de la població de Montornès Nord. Només cal pre-
guntar per trobar la resposta. No pot ser que en temes tan sensibles no hi hagi una informació clara i concreta per a la
població.

En equipaments escolars no estem millor. Acabem d’estrenar el nou CEIP Mogent, després de molts anys en condicions
precàries. Però tornem a tenir una nova escola al vell edifici, i per uns quants anys. Tampoc no s’ha resolt encara la pos-
sible nova ubicació de l’IES Marta Mata i després de mesos de gestions estem com al principi.

Per fer comunitat cal informació veraç i compromís de millora, amb la participació i exigència de les persones per tal de
superar els dèficits en serveis i equipaments que pateix Montornès. Ens hi juguem molt i no val a badar. 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Espai del grup municipal del PSC

Espai del grup municipal d’ICV-EUiA

Imatge de montornès

Muchos ciudadanos están comprobando que la oposición sigue mintiendo al afirmar que
en Montornès “batimos el récord de Catalunya con un 0,872 de coeficiente de IBI”, impues-
to conocido popularmente como “la contribución”.
El catastro es el organismo que determina el valor catastral de un inmueble sobre la base
del valor del suelo y el de la construcción. Posteriormente, el Ayuntamiento establece los
coeficientes fiscales, teniendo en cuenta el año de revisión de esos valores. O sea, un piso
nuevo tiene actualizados sus valores catastrales, mientras que una casa o un piso antiguo
se rigen por la valoración del año 1995.
Así, una vivienda anterior a 1995 (más del 50% del padrón) que pagaba en 2005 94,32
euros por 55 metros cuadrados en la zona centro de Montornès o en Montornès Norte  ha
pagado este año 109,37 euros (15,04 euros más en cuatro años), ya que el coeficiente de
0,872 se aplica sobre un valor de 1995. En cambio, los inmuebles adquiridos posterior-
mente tributan más al tener sus valores actualizados.
También hay que tener en cuenta tanto el valor de lo construido como del suelo, ya que
muchos vecinos disponen de un piso de menos de 100 metros cuadrados pero pagan más
contribución por los espacios comunes o suelo privado. Ejemplo: un bloque de pisos con
piscina y jardines comunes imputa generalmente más por el valor del suelo que por el de
la construcción.
Sin embargo, es cierto que se paga 138,26 euros por la tasa de recogida de basura, que no
es un impuesto, como consecuencia de la repercusión directa de los costes del servicio al
ciudadano. En Montornès en los últimos años los impuestos no han subido por encima del
IPC y se ha mantenido un alto nivel de inversión pública. Otros Ayuntamientos no cobran
toda la tasa de basuras pero suben los impuestos, o crean nuevas tasas.
En definitiva, el coeficiente tributario aplicado por el Ayuntamiento ha sido generalmente el
IPC, y los ciudadanos siempre pueden revisar sus recibos para comprobar la verdad.

La realidad de los impuestos



En el darrer Ple Municipal es van aprovar les ordenances fiscals i els preus públics que seran vigents
durant l’any 2009. Aquest és un acord important ja que s’hi estableixen els tributs i taxes i d’ell se’n
deriven la major part dels ingressos que han de servir per satisfer, en la mesura del possible, les
necessitats de la ciutadania de Montornès.

A l’hora de determinar l’increment que corresponia aplicar-hi, s’ha tingut en compte la situació actual
de l’IPC aplicant-hi un barem de correcció d’acord amb les tendències a l’alça que en el darrer tri-
mestre té aquest indicador fins arribar a un percentatge estimat del 5%.

Entre les despeses que caldrà compensar amb la recaptació tributària hi ha la de recollida
d’escombraries. Aquest servei té un cost total de més de 1.400.000 euros i abasta els serveis de reco-
llida selectiva, recollida i gestió de voluminosos, fracció orgànica i de rebuig, manteniment i reposi-
ció de papereres i contenidors, etc.

L’increment de serveis previstos per a l’any vinent hauria suposat alhora una puja superior al 14%
respecte a la taxa del 2008, però hem cregut necessari que no repercutís en els ciutadans la totalitat
d’aquest cost i que fos assumit per les despeses generals de l’ajuntament, cosa que comporta que la
taxa de l’any 2009 tingui un increment per habitatge de només 9 euros.

Algú podria dir demagògicament que s’hauria pogut assumir la totalitat de la despesa i no incremen-
tar aquesta taxa, però hem de tenir tots molt clar que l’únic que faríem amb això és privar-nos d’uns
diners imprescindibles per garantir i cobrir altres serveis i necessitats que la ciutadania ens reclama.

En situacions de crisi econòmica com la que ara ens afecta hi pot haver gent que digui que s’han de
rebaixar els impostos i reduir la despesa pública; però nosaltres creiem que ara més que mai
l’Administració ha d’estar preparada i saber gestionar l’esforç econòmic de tots per què això perme-
ti disposar dels mitjans necessaris per estar al costat d’aquells que tenen dificultats econòmiques
greus.

Ordenances fiscals

En el cuento, el escorpión sabe que morirá si clava su aguijón en la rana. No puede abstenerse de
hacerlo. Atacar está en su naturaleza.

ICV-EUiA hace lo mismo. No saben hacer otra cosa que insultar, descalificar, mentir y ofender para
sentirse útiles aunque se hagan daño a sí mismos.

Digo todo esto porque están empleando la doble moral y la hipocresía cuando hablan de los sueldos
del equipo de gobierno. El grupo municipal ICV-EUiA está cobrando al año, fijo y libre de impuestos,
22.800 euros (1.900 euros mensuales) sin contar la asistencia a los plenos y a las comisiones.Todo
esto supone más de 30.000 euros anuales. ¡Cuánta hipocresía!

Emplean la demagogia constantemente, utilizando argumentos falaces que se supone que serán del
agrado de quienes les escuchan, aunque tenemos entendido que algunos de sus militantes están en
contra de que no hayan sabido pactar con el PSC y hayan dejado paso a la derecha, haciéndonos

ellos mismos un regalo histórico en el municipio como es la entrada del PP en el gobierno (muchas gracias en nombre de
nuestros votantes). Siguen sin querer reconocer sus propios errores, haciendo alarde de su prepotencia política, tirando
balones fuera y torpedeando la gestión del gobierno. Ese es, sin duda, su gran trabajo colectivo. Claro está que cuando
están gobernando hacen todo lo contrario: subir impuestos y sueldos, como en el caso de la población cercana de Bigues
i Riells (8.000 habitantes aprox), donde su solitario concejal con dedicación exclusiva está cobrando anualmente la canti-
dad de 53.641 euros. De esto no dicen nada, claro “no interesa”. Critican la entrada del PP en el gobierno, cuando en otras
poblaciones han pactado con la derecha conservadora: callan, están mudos… ¿dónde están?

Sin duda mienten como “cosacos”. Dicen que en septiembre el gobierno no quiso hacer el pleno ordinario, cuando ellos
mismos nos hicieron saber que no se podía hacer porqué algunos concejales de su grupo estaban de vacaciones.

La famosa frase “al enemigo, ni agua” la emplean a rajatabla. El discurso radical que ellos hacen les conduce a “se está
conmigo o contra mí”. Una doctrina anclada ya en nuestro subconsciente colectivo donde los matices se han hecho inso-
portables. Pero qué le vamos hacer, estos “boys comunistas” de Montornés son así...
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Espai del grup municipal de CiU

Espai del grup municipal Popular

La doble moral y la hipocresia de los “comunistas”

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

Parece que ya es oficial, estamos en crisis, por desgracia no sabemos por cuanto tiem-
po, pero si que es una realidad que afecta a nuestras vidas.

Hace años que los sueldos de los ciudadanos de a pie apenas suben, se quedaron estancados, mientras que sí han subi-
do los gastos ordinarios de nuestros hogares, por no hablar del coste de una vivienda y la cuota de la hipoteca, pero nadie
nos ayuda a afrontarlo.

Prometieron una ayuda de 400 euros de la cual sólo se han beneficiado los que tienen sueldos más altos, y para enmen-
dar su demagogia, ahora, en plena crisis nos suben el IRPF para el próximo año, por lo que, para compensar los 400 euros
devueltos a unos pocos, ahora pagaremos más.

Sin ir más lejos, el gobierno pretende regalar nuestro dinero a los bancos, para que luego nos lo presten a precio de oro.
Nada más y nada menos que 100.000 millones de euros quieren los señores banqueros ¿se irán luego a un balneario para
relajarse? La solución tal vez sería inyectar este dinero en la economía de las familias directamente ¿qué les parecería que
nos entregaran a cada uno 2.500 euros para reflotar nuestra economía? O mejor aún, ¿por qué no ayudan a las familias
sobre las que actualmente pesa una orden de deshaucio?

Deben saber ustedes que en muchos municipios gobernados por el PSC, a fin de quedar bien, ellos mismos están pre-
sentando una moción para congelarse el sueldo. Ciudadanos se anticipó y en el Pleno de octubre pedimos que los políti-
cos y los cargos de confianza se congelaran el sueldo, así que ya les confirmaré cuando tengamos acceso a los próximos
presupuestos si se va a llevar a cabo esta medida.

Será un año duro el próximo, habrá que hacer sudokus con el presupuesto municipal. Para ello deberá hacerse una ges-
tión óptima del dinero de los ciudadanos, a fin de que podamos seguir gozando de todos los servicios sin tener que acu-
dir a créditos externos. Nuestra propuesta es ajustarse el cinturón, eliminar gastos suplerfuos y evitar subir los impues-
tos a los ciudadanos.

La crisis y el gasto municipal

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
Farmacèutic/a 
(Montornès del Vallès)

Ajudant d’operador
d’instal·lacions de calefac-
ció i ventilació (Montornès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: indefinit
Tasques: ajudar el tècnic en les
instal·lacions d’aparells de ventila-
ció i calefacció
Requisits: Graduat en ESO
Horari: jornada completa

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: indefinit
Tasques: les pròpies de la profes-
sió i tasques d’oficina
Requisits: Llicenciatura de
Farmàcia. Carnet de conduir tipus
B. Vehicle propi
Horari: jornada completa, partida
o parcial

Cap de torn per a planta de
producció (Granollers)

Administratiu/va comercial
(L’Ametlla del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: indefinit
Tasques: atendre les necessitats
administratives que es generin
com a conseqüència de l’activitat
comercial de l’empresa
Requisits: FP o CFGM
d’administració
Horari: jornada completa de
dilluns a divendres de 8 a 13 h i
de 15 a 18 h

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: indefinit
Tasques: responsable de coordi-
nar i supervisar un torn de pro-
ducció de 50 persones
Requisits: Enginyeria tècnica o
superior. Experiència mínima de
dos anys com a cap de torn, així
com en gestió d’equips, en pro-
cessos productius. Carnet de
conduir tipus B. Vehicle propi 
Horari: torns rotatius matí – tarda
- nit

El Ple de l’Ajuntament de Montornès del Vallès va acordar a la
sessió del dia 2 d’octubre de 2008, 
“... Primer.- Rebutjar l’actual directiva europea referent a
l’ordenació del temps de treball, ja que representa una pèrdua
del benestar social, un atac als drets laborals, atenta contra la
seguretat i la salut a la feina, a més de dificultar la conciliació
entre la vida laboral i la familiar i personal.
Segon.- Mostrar la voluntat de l’Ajuntament de contribuir a la
construcció social d’Europa, per la qual cosa manifesta la seva
oposició a la Directiva de temps de treball mentre aquesta con-
sideri la possibilitat d’ampliar la jornada laboral i de desvirtuar
l'actual marc de negociació i representació sindical.
Tercer.- Demanar al Govern espanyol que faci totes les gestions
necessàries per defensar l'actual jornada laboral, tot oposant-se
al redactat de la directiva aprovat el 10 de juny de 2008.
Quart.- Traslladar aquest acord als Grups Parlamentaris euro-
peus instant als eurodiputats i les eurodiputades (especialment
els i les que viuen a Catalunya) que votin en contra d’aquesta
mesura aberrant que, en cas que s’aprovi, serà el pitjor retrocés
en drets socials que patirà la UE des que es va constituir.
Cinquè.- Donar total suport al posicionament de la Confederació
Europea de sindicats, en la seva denúncia d’aquesta mesura.
Sisè.- Demanar al Consell de la Unió Europea que adopti una
nova normativa que estigui en consonància amb els Tractats
Europeus i la Carta de Drets Fonamentals de la UE...”

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 institucional de rebuig a la decisió del Consell de
la UE d'ampliar la jornada laboral a 65 hores setmanals 
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La gerència de serveis d’assistència al
govern local de la Diputació de Bar-
celona ha lliurat a l’Ajuntament el
darrer informe sobre la imatge que
tenen els ciutadans i el balanç que fan
del municipi i de la gestió municipal.

L’informe ha estat realitzat per l’em-
presa Metra Seis, S.A. a partir de 600
enquestes telefòniques fetes a veïns
majors d’edat del municipi entre el 22
de maig i el 2 de juny d’aquest any.

Els resultats de l’informe estan sotme-
sos a un marge d’error de +4,1%.

Pel que fa a la visió de la ciutat,
l’informe indica que el 71,2% de les
persones enquestades afirma sentir-
se molt o bastant satisfetes de viure al
municipi, mentre que un 12,2% se’n
sent poc o gens. L’informe assenyala
un augment en el nombre d’entrevis-
tats amb una percepció optimista de
l’evolució de la ciutat en els últims dos
anys (47,7%), millorant els resultats
obtinguts en el 2006 (39%).

L’aparcament, la neteja i la immigració
s’assenyalen a l’informe com els tres
primers problemes del municipi. Tam-
bé es fa referència a la seguretat ciuta-
dana i a l’habitatge.

En relació a la gestió municipal,
segons l’informe de la Diputació, la
puntuació és de 5,6.

La creació de més aparcament, més
infraestructures sanitàries i més zones
d’oci, s’indiquen com els projectes
més necessaris per al futur del muni-
cipi.

L’informe lliurat per la Diputació de Barcelona indica que el 71,2% de les persones enquestades
afirmen sentir-se molt o bastant satisfetes de viure al municipi. La gestió municipal obté una pun-
tuació de 5,6.

Enquesta sobre Montornès i la gestió municipal

Ajuts per a l’adquisició d’eines informàtiques
L’Ajuntament, la Fundació Caixa Cata-
lunya i la Diputació han signat un con-
veni de col·laboració per dotar d’equi-
paments informàtics les instal·lacions
municipals destinades a usos juvenils.
L’ajut és de 3.000 euros i es destinarà
a la compra d’ordinadors per al Centre
Infantil i Juvenil (CIJ).
D’altra banda, el Consorci Adminis-
tració Oberta de Catalunya ha concedit
una subvenció de 33.686 euros per a
la implantació d’un sistema d’informa-
ció geogràfic municipal que permetrà

la digitalització de la cartografia de
Montornès amb un seguit d’informa-
ció associada com ara la del Pla
d’Ordenació Urbana Municipal, la nor-
mativa de planejament urbanístic, el
carrerer, el cadastre i les infraestruc-
tures locals.

Entre els objectius de futur del projec-
te, que té un import total de 42.107,5
euros, hi ha la possibilitat que els ciu-
tadans puguin consultar la cartografia
mitjançant el web municipal.
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Adhesió de Montornès a l’AMTU
El Ple Municipal ha aprovat la
sol·licitud d’adhesió de Montornès a
l’Agrupació de Municipis titulars de
Transport Urbà de la segona corona
metropolitana de Barcelona (AMTU).
L’organisme aplega una cinquantena
de municipis que pertanyen, entre
d'altres comarques, al Vallès Oriental,
al Vallès Occidental, al Maresme i al
Garraf. 

Entre els objectius concrets de
l'AMTU, hi ha la demanda d'un millor
finançament i una dotació d'infraes-
tructures de mobilitat que es corres-
ponguin amb el volum de població i
l'activitat econòmica i industrial dels

pobles que conformen la segona coro-
na metropolitana de Barcelona. 

La incorporació de Montornès a
aquest organisme representarà un
cost de 2.354,90 euros anuals. A canvi
l'Ajuntament pot obtenir, durant els
propers 4 anys, ajuts econòmics per a
la posada en marxa de projectes i
d'iniciatives relacionades amb el
transport urbà. 

L'adhesió del municipi a l'AMTU és
una de les primeres actuacions de la
recent creada regidoria de Mobilitat i
Transport Urbà. 

Prop de 40 persones entre 19 i 50 anys iniciaran aquest
mes de novembre un curs de monitoratge de menjador
organitzat pel Servei Municipal de Promoció Econòmica.
L’acció està dividida en dues edicions del mateix curs i
tenen cadascuna una durada de 30 hores. Les 12 sessions
s’impartiran a l’Aula de Formació Pintor Mir.
Els participants obtindran un títol acreditatiu per treballar
com a monitor de menjador i el carnet de manipulador
d’aliments.
Fa un any, l’Ajuntament va engegar una proposta similar en
la qual van participar 22 alumnes, i davant la demanda, s’ha
impulsat una edició nova.

Curs de monitor/a de menjador

Reconstrucció dels vestidors de la piscina coberta

Trasllat del Jutjat de Pau

El Complex Esportiu Municipal de
Montornès (CEM) duu a terme les
obres de reconstrucció de les ins-
tal·lacions afectades per l’incendi que
es va produir el passat 23 de setem-
bre.
Les obres afecten principalment la
sauna i els vestidors de la piscina
coberta. El cost estimat dels treballs,
que també inclouran algunes millores,
se situa a l’entorn dels 400.000 euros. 
Les feines es realitzaran en dues fases.
Segons les previsions, la primera es
desenvoluparà fins al mes de desem-
bre, i la segona estarà acabada a final
del mes de gener. Danys materials a la sauna i els vestidors de la piscina coberta

L’Ajuntament ha previst el trasllat, abans de final d’any, de
les instal·lacions del Jutjat de Pau a Can Saurina,
l’equipament que fins fa uns mesos servia de seu al Casal
dels Avis de Montornès Centre.
Actualment s’estan duent a terme les feines d’adequació de
la planta baixa de l’edifici per acollir les oficines a les quals
s’accedirà des del carrer Major.

Can Saurina
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Les formadores de l’Aula Municipal
de Teatre, depenent del Departament
d’Ensenyament de l’Ajuntament, im-
parteixen classes als alumnes de 5è i
6è dels CEIP Marinada, Can Parera, Sant
Sadurní i Mogent, en horari lectiu. 
En el cas del CEIP Mogent, que estre-
na aquesta activitat, també es fa un
taller a un grup d’estudiants de la
Unitat de Suport a l’Educació Especial
(USEE). L’Aula també s’ha fet càrrec
de les classes de teatre a l’Associació
de pares de fills disminuïts físics, psí-
quics i sensorials Els Àngels-
ASPAHID, i per segon any, de la for-
mació teatral que s’ofereix al Centre
Infantil i Juvenil.
Pel que fa a l’activitat de l’Aula a
l’equipament de Can Parera, aquest
curs s’han creat sis grups. N’hi ha dos
bàsics per a infants de 6 a 12 anys,
dos d’aprofundiment per a nens de 1r

a 4rt d’ESO, un d’avançat per a joves
a partir de 16 anys i un darrer grup per
a adults a partir dels 18.
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L’Aula Municipal de Teatre a les escoles

Tots els dilluns. L’hora del conte i
manualitats per a infants de 3 a 8 anys. A
les 18 h, a la Biblioteca
El dia 7. It’s story time amb el conte
We’re going on a Bear Hunt. A les 19 h, a
la Biblioteca
El dia 12. Parlem de llibres. Tertúlia literà-
ria sobre la novel·la Adiós a mi concubi-
na de Lilian lee
El dia 13.
- L’hora menuda. Projecte Nascuts per
llegir. Contes per a infants de 0 a 2 anys.
A les 17.30 h, a la Biblioteca
- Conviure amb un adolescent: llibertat i
límits. Activitat del programa Salut Jove
adreçada a pares, mares i familiars. A les
18 h, a l’IES Marta Mata (amb inscripció)
El dia 14. Xerrada: La tomba de Tutan-
kamon: el llegat del faraó per a l’eternitat.
A les 19.30 h, a la Biblioteca
El dia 19. Taller de prevenció en el con-
sum de tabac i alcohol. Activitat del pro-
grama Salut Jove adreçada a joves i ado-
lescents. A les 18 h, al CIJ
Del 20 al 30. Festes de tardor: Sant
Sadurní i Santa Cecília
El dia 21. Xerrada: Quines joguines
demanem als reis? A les 18 h, a la
Biblioteca
El dia 24. L’hora del conte. De Mercè a
Mercè: contes musicats de la Mercè
Rodoreda. A les 18 h, a la Biblioteca
El dia 25. Xerrada: Per què la pobresa
és femenina. A les 18 h, a la Biblioteca
El dia 26.
- Xerrada radiofònica: Viatges per a la
gent gran. A les 11.10 h al 91.2 FM Ràdio
Montornès
- Taller de prevenció del risc a la via
pública. Activitat del programa Salut
Jove adreçada a joves i adolescents. A les
18 h, al CIJ
El dia 27. El paper de les famílies en la
prevenció del consum de drogues.
Activitat del programa Salut Jove adreça-
da a pares, mares i familiars (amb ins-
cripció). A les 17.30 h, a la Biblioteca
El dia 28. 40 aniversari de biblioteca a
Montornès. 10 anys a Can Parera. A les
18 h, reinauguració de la Biblioteca a
càrrec de l’Escola Municipal de Música,
Dansa i Aula de Teatre, i activitat de
Globuflèxia, a la sala infantil. A continua-
ció, recital del cantautor local Miquel
Ángel Bueno, a la sala d’actes
El dia 29. Festival Celta. A la nit, al
Teatre Municipal. 

Exposicions:
Del 10 al 14. Febre del divendres nit, al
Casal de Cultura. Programa Salut Jove
Fins al 14. Una nova mirada del grafit. A la
Galeria Municipal de Can Xerracan
A partir del 20. XXII Concurs Fotografia
per aficionats Premi Sant Sadurní al Casal
de Cultura
Del 24 al 28. Bibliografia i material sobre
violència de gènere, a la Biblioteca
Del 24 al 30. Dona i pobresa; relació
perpètua, al Casal de Cultura

Festes de tardor 

propostesdel mes

www.montornes.cat Taller de teatre al CEIP Can Parera

L’Aula s’ha fet càrrec aquest curs de les classes de teatre als CEIP de
Montornès i continua amb els tallers als Casals dels Avis i al CIJ

El programa de les Festes de Tardor,
Sant Sadurní i Santa Cecília, s’obrirà
el 20 de novembre.
Enguany l’Escola Municipal de Música
ha preparat per al 22 de novembre,
festivitat de Santa Cecília, un concert
del grup de vent del centre. L’actuació
es farà a les 11.30 h, a la plaça de Pau
Picasso, i anirà acompanyada d’ani-
mació infantil i el tradicional concurs
de pastissos musicals.
El primer acte de Sant Sadurní serà el
lliurament de premis del XXII Concurs
de Fotografia d’Aficionats Premi Sant
Sadurní que se celebrarà el dia 20, al
Casal de Cultura.
El dia 27 la Biblioteca acollirà a les
18 h una xerrada sobre la Guerra Civil
al Vallès Oriental, la presentació del
llibre L’Aeròdrom 329: Montornès i
l’aero-nàutica en la Guerra Civil
espanyola, guanyador de l’edició 2004

de la Beca Montornès de recerca
històrica. En el mateix acte es llegirà
el veredicte del jurat de la Beca de
recerca històrica 2008 i es donarà a
conèixer el projecte guanyador.
El programa de la Festa d’Hivern
també inclou elements tradicionals
com ara la cercavila de Sant Sadurní,
amb els Gegants i els Diables de
Montornès, el correfoc i la paella
popular organitzada per la Unió de
Botiguers.
Com cada any hi haurà activitats
infantils, musicals, teatrals i esporti-
ves, organitzades per col·lectius i enti-
tats del municipi.
Coincidint amb la celebració del patró
de Montornès, la Biblioteca comme-
morarà el seu 40è aniversari i els 10
anys de presència a la seu de Can
Parera. Els actes centrals se celebra-
ran el dia 28, a partir de les 18 h.

Les Festes de Tardor combinen les activitats de la Festa Major d’Hivern
i les propostes que organitza l’Escola Municipal de Música per a la
celebració de Santa Cecília, patrona de la música



“El 5 d’octubre va fer 11 anys que sóc rector de Montornès.
Són molts dies de batejar criatures, de casaments, de cele-
bracions i de misses. Amb el temps, estableixes forts vincles
amb les persones i això fa que aquest sigui un moment difícil
d’assumir”. Després de tots aquests anys, mossèn Miquel
Planas deixa Montornès i es trasllada a Mollet per ocupar el
lloc de mossèn Lluís Pou. “És un canvi que ens ha agafat a
tots per sorpresa. Jo tenia la idea que l’església mai em
necessitaria per un lloc més gran. Tenia claríssim que, pels
segles dels segles, em quedaria aquí. Però Déu té els seus
camins, encara que passin per mans del bisbe que és qui
mana i suposem que ho fa per bé”.

El Miquel té el cabell gris, porta ulleres i diu que li convindria
anar més en bici. La seva veu convida a mantenir-hi una llar-
ga conversa. Li agrada fer classes, i des de fa molts anys ho
fa a les Vedrunes de Barcelona. És aficionat a la música clàs-
sica, en especial la sacra i sobretot a l’òpera, per això no es
perd les òperes del Teatre la Faràndula de Sabadell. 

Ara té 54 anys i de ben petit ja volia ser capellà. “Als 4 anys
ja deia que ho volia ser. I tot i que a casa meva no en volien
saber res, em van construir una capella al pati. Allà batejava
tots els gats del barri, fèiem la primera comunió, cateque-
sis… Va acabar en un incendi perquè vam celebrar Sant Lluís
Gonçaga amb gran solemnitat i com que els ornaments eren
de paper, tot va cremar. Per oposició familiar, vaig haver
d’esperar a la majoria d’edat per entrar al seminari”. 

“Com encaro aquesta nova etapa? Amb por, amb esperança
però amb por.” Estem segurs que molta gent el trobarà a fal-
tar…”I jo trobaré a faltar a tothom, ja els començo a trobar a
faltar.”

11

EL RETRAT Miquel Planas Buñuel

Torna el programa “Salut Jove” Recepció institucional als
esportistes del Club Karate

Montornès

L’Ajuntament va dur a terme el passat 20 d’octubre un acte de
reconeixement als esportistes del Club Karate Montornès pels
resultats obtinguts al VI Campionat del Món a les modalitats
de Kata i Kumite que es va celebrar el mes de juliol a Cornellà.
El certamen va reunir més de 900 esportistes d’una quinzena
de països. 
La representació del Club Karate Montornès va obtenir cinc
medalles d'or, una de plata i tres de bronze.
En el decurs de la recepció institucional van rebre plaques
commemoratives, entre d'altres esportistes: María López,
Naiara Moreno, Jorge Juan Martínez, Teresa López, Estela
González, Laia Riveiro, Carmen Marfil, Jordi Teixidó, Aitor
Pèrez, Juan García, Marta Molina i Elisabeth Gordón.

A l’edició d’enguany, el programa Salut Jove torna a abor-
dar temes com la prevenció en el consum de drogues,
l’educació sexual, l’afectivitat, la imatge corporal, el risc a la
via pública i primers auxilis. Com a novetat per a aquest
curs, s’ha ampliat la línia d’actuació sobre els hàbits ali-
mentaris saludables.
Les activitats, els tallers i les xerrades s’adrecen els alumnes
del PTT, d’ESO dels IES Vinyes Velles i Marta Mata i els seus
pares i familiars.
El programa, engegat per primera vegada l’any 1994, també
inclou propostes obertes a la participació d’adolescents,
joves, pares i professionals que es portaran a terme a la
Biblioteca i al CIJ.
El projecte Salut Jove, que es perllongarà fins al desembre,
s’impulsa des dels Departaments de Benestar Social, de
Sanitat i de Joventut de l’Ajuntament i compta amb el suport
del Servei d’Acció Social de l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona.




