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Montornesencs morts o desapareguts a la
Guerra Civil i la postguerra

MOSTRARI D’ARXIU

El Centre d’Història Contemporània de Catalunya (CHCC),
depenent de la Generalitat, desenvolupa des de 1984
accions de suport a la investigació i la difusió de la histò-
ria recent de Catalunya, entre les quals hi ha la confecció
d’un banc de dades del cost humà de la Guerra Civil i la
postguerra a Catalunya. El treball, coordinat per
l'historiador Jordi Oliva, recull les dades de tots els morts
i els desapareguts dels dos bàndols, durant el període
bèl·lic i els anys posteriors.
Les dades del Vallès Oriental les aporta i les actualitza un
equip d’investigadors encapçalat pels historiadors Jordi
Planas i Joan Garriga. El maig de 2007 es van publicar les
llistes de la comarca (gairebé 1.500 víctimes) al periòdic
El 9 Nou per tal de difondre-les amb la intenció
d’incorporar novetats amb els comentaris, les esmenes i
els afegits suggerits pels lectors i el públic en general.
Fins ara, les dades conegudes sobre montornesencs (nas-
cuts al poble o residents a Montornès en el moment de
l’inici de la guerra) ens remeten a una llista de dotze joves
amb una mitjana d’edat de 26 anys. Set solters i cinc
casats, dels quals quatre tenien fills (en conjunt van que-
dar cinc criatures orfes). Vuit eren nascuts a Montornès i
quatre eren de fora. Pràcticament tots eren treballadors

del camp. Tres van morir a camps d’extermini nazis. Els
altres nou no van tornar mai del front.
L’Arxiu Municipal de Montornès del Vallès s’encarrega de
l’actualització d’aquesta llista. Si alguna persona pot apor-
tar informació nova, és important que s’adreci a
l’Ajuntament i demani per l’Arxiu.

Nom Nascut El que se’n sap
Josep Blanchart Clivillers 1909 Va ser mobilitzat el 27 d’abril de 1938. Desaparegut al front
Pere Clivillers Estrany 1918 Desaparegut al front
Joan Clivillers Juan 1915 Mort al camp d’extermini de Gusen l’1 de desembre de 1941
Mariano Clivillers Juan 1902 Mort al camp d’extermini de Gusen el 2 d’abril de 1941
Ramon Codiñac Arenas 1910 Mort al front d’Azuara el 27 d’agost de 1937
Domènec Lores Figueras 1914 Desaparegut al front
Domènec Monteis Duran 1911 Desaparegut al front
Josep Monteis Duran 1917 Desaparegut al front
Emili Terrades Prat 1916 Desaparegut al front
Pere Viñallonga Catafal 1916 Mort al front el 24 de maig de 1938
Josep Viñallonga Plana 1915 Mort al camp d’extermini de Bochum el 8 de desembre de 1944
Antoni Viñas Soldevila 1909 Mort al front de Terol

Comunicació de la mort del soldat Pere Viñallonga Catafal. Juliol 1938. AMMV



El pressupost d’enguany està xifrat en
18.015.954,57 euros. La previsió municipal ha
prioritzat, donada l’actual conjuntura econòmica,
la dotació de més de 300.000 euros per a aquelles
àrees municipals relacionades amb l’atenció a les
persones com són benestar social, promoció
econòmica i seguretat ciutadana.

En el capítol d’inversions, el pressupost de 2009
preveu una despesa de 350.000 euros per a
l’adjudicació del projecte executiu de les obres del
futur edifici de l’IES Marta Mata. També ha estat
inclosa, amb una partida de despesa de 640.000
euros, la renovació del paviment i dels serveis dels
carrers del Bruch, de Verdaguer i Mogent. Aquesta
actuació compta amb una subvenció de 249.531
euros atorgada per la Generalitat, mitjançant el Pla
Unic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

En relació a futurs equipaments, el pressupost
d’enguany incorpora una consignació per cobrir
les primeres despeses de l’inici dels procediments
per al projecte de construcció de la segona escola
bressol pública.

En altres àmbits, destaquen els 108.640 euros
destinats al soterrament dels contenidors al centre
urbà del municipi.

Participació en el pressupost de 2010
El proper 26 de març, a les 20 h, a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament, se celebrarà la presentació d’un
procés participatiu, impulsat per la regidoria de
relacions ciutadanes i participació, relacionat amb
l’elaboració del pressupost de 2010.

En aquesta primera sessió del procés, obert als
ciutadans i als representants de les diverses asso-
ciacions de Montornès, s’informarà sobre la meto-
dologia de treball i s’explicaran els aspectes més
significatius dels pressupostos municipals.

EEDDIITTOORRIIAALL

El nou IES Marta Mata
El 22 de Febrer de 2008, en una reunió amb el Departament
d’Educació, es va acordar amb el cap de l’oposició, Sr. Mon-
tero, que, tenint en compte la complexitat i el cost del trasllat
dels mòduls, la millor opció per fer el nou institut era trobar
un nou terreny. 

Així doncs, tot i que l’Ajuntament ja havia fet els deures, hem
aconseguit un terreny millor i més gran, d’uns 10.000 m2, al
costat del CEIP Mogent, fet pel qual considerem que ara és
aquesta la millor opció tant, des del punt de vista educatiu
com pressupostari. 

En aquest sentit, el conseller d’Educació Sr. Margall ha mos-
trat la seva implicació personal per tal d’aconseguir que el
nou institut sigui una realitat el més aviat possible, tan bon
punt surti l’expedient del Departament de Medi Ambient. En
aquest sentit, s’ha demanat hora amb el conseller de Medi
Ambient Francesc Baltasar per avançar la tramitació adminis-
trativa.

El problema és que el procés per requalificar els nous
terrenys és molt llarg: després de sortir de Medi Ambient,
haurà de passar per Urbanisme i Patrimoni, fet pel qual
volem demanar paciència a la comunitat educativa, perquè tot
el procés ja s’ha iniciat i les places per als propers anys en
els centres escolars estan garantides.

Fer el nou Institut al terreny actual implicaria el trasllat dels
mòduls, més les despeses d’adecuació del terreny, i a més
l’Ajuntament hauria de condicionar el terreny amb un cost
total que puja més d’un milió d’euros.

Estem en època de crisi, i el sentit comú ens diu que hem
d’optimizar la construcció al costat del CEIP Mogent. Per
això, l’Ajuntament encarregarà el projecte executiu del nou
centre aquest any, tot i el vot en contra del grup municipal
ICV-EUiA, i podrem fer entre tots un altre equipament escolar
públic millor que molts privats de la comarca.

L’equip de govern mai ha mentit a la comunitat educativa,
sempre ha estat al seu costat i comprèn la seva preocupació
per la situació. L’alcalde serà el primer a fer manifestacions si
cal, però potser és millor donar una oportunitat a la negocia-
ció i al sentit comú.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Pressupost Municipal
2009

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment
a la sessió del 24 de febrer de 2009 el pres-
supost del consistori per a aquest exercici



Seré breve. Nos han recortado las líneas que dedicamos a expresarnos. Esto es censura.

Presupuesto 2009: seguimos contando con 18 millones de euros, pero amparados en la crisis ya no podemos opinar. Hay
que reducir páginas. En cambio se gastan 97.000 euros en teléfono. Crean lo justo. Disfrazan y engalanan la información
para suplir con la estética, lo que les falta de ética. Ejemplo: se retira financiación a los grupos municipales y dicen que es
para asuntos sociales ¿no será que nos han quitado un poco a cada grupo para pagar el sueldo de la concejala del PP? La
misma que se jacta de defender unas ideas y aprovecha su “pacto y sueldo” para olvidarlas. Sepan Uds. que ella y el resto
de grupos han votado en contra de una declaración política presentada por C’s a fin de que se inserte la casilla de educa-
ción en castellano en los impresos de matriculación.

Desde la concejalia de Participación Ciudadana, queremos invitarte el próximo día 26 de Marzo a una
reunión formativa de Presupuestos Participativos. El presupuesto participativo tiene como principal

objetivo la participación directa de la ciudadanía con el único fin de establecer las principales demandas y preocupaciones
de las/os vecinas/os, dándoles cabida dentro del presupuesto anual. 

Los presupuestos son del Ayuntamiento, pero la participación la pones tú. ¡Si participas, tú decides! Este proceso pre-
tende crear una red de personas a las que les importa su ciudad y están dispuestas a hacer propuestas para mejorarla. 

Deja de solucionar los problemas de Montornès desde el bar o el sofá de tu casa y participa de verdad. Ven el jueves 26
de marzo y participa.

El proper diumenge 29 de març torna la Mitja Marató de Montornès. Un any més, i ja en farà setze, els
carrers de la nostra vila seran ocupats per atletes, professionals els uns i afeccionats els altres, que faran
evident la potencialitat d’aquest esport a casa nostra.

En moments en què pot ser difícil trobar motius per a l’optimisme, la continuïtat d’esdeveniments com aquest, amb
l’esperit, l’esforç i la il·lusió que l’envolten, ens ha de servir d’exemple per abordar les dificultats presents i futures amb
què la nostra societat es trobarà.

Tots els que hi participen, des de la gent del Club d’Atletisme fins al darrer dels atletes que hi correrà, passant pels diver-
sos col·laboradors i patrocinadors, fan que aquesta Mitja Marató sigui cada cop més gran i exitosa i mereixen el nostre
reconeixement i felicitació, així com el de tots els ciutadans i ciutadanes de Montornès. Visca la Mitja!

S’acaba d’aprovar el pressupost municipal d’esquena als veïns, en tots els sentits. El govern local no
canvia, perquè no vol, el seu programa d’actuació malgrat la greu situació de moltes famílies. Ja vam
avisar que la crisi a ells no els afecta. Ens hem ofert per treballar plegats davant dels problemes i no
volen.

Hem presentat propostes serioses i responsables que no han estat recollides. Volem que es revisi a la baixa l’augment
aprovat per les taxes i impostos locals, xifrat en un 5 % general, quan l’IPC s’ha quedat en l’1’6. L’argument és senzill: els
veïns i veïnes pagaran més en els pitjors moments i no és just. Estem parlant en total de més de 300.000 euros. 

També hem proposat una important reducció de despeses quant a sous de regidors i càrrecs de confiança, partides pres-
cindibles, estalvi energètic i de consums, etc. L’estalvi aproximat també superaria els 300.000 euros.

Rumors que són veritat i que són mentida

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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No és cert que Mercadona farà un supermercat al costat del Casal de Cultura. Sí que és cert que
el dia 9 de Juliol el Tour de França passarà per Montornès. No és cert que el nostre alcalde deixi

l’alcaldia per presentar-se a les eleccions europees. Sí que és cert que l’Ajuntament ha iniciat l’expropiació del castell de
Sant Miquel. No és cert que hem deixat de pagar les factures. Si que és cert que es faran les obres del carrer de l’Estrella,
rambla de Sant Sadurní, carrers de la Pau i dels Pins, passatge i carrer de Vinyes Velles abans de finals d’any. No és cert
que es vagi a fer una mesquita a sota dels baixos de l’església de Montornès Nord. Sí que és cert que es tancarà el carrer
de Can Parellada durant un any. No és cert que hem cobrat les indemnitzacions per les expropiacions del TAV. Sí que és
cert que ICV-EUiA va votar en contra d’avançar 350.000 euros per al nou IES Marta Mata.

Mesures possibles i necessàries 

Torna la Mitja

Empieza una nueva etapa de Participación Ciudadana 

Entre la ética y la estética

Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat
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La llei, aprovada pel Parlament de
Catalunya l’any 2004, preveu la crea-
ció d’un fons per a la millora integral
dels barris i de les condicions de vida
dels seus habitants. La contribució del
fons es tradueix en el finançament
d’un 50% de la inversió total del pro-
jecte proposat que s’ha de desenvolu-
par en un termini de quatre anys.

Entre els anys 2004 i 2005, el
Consistori va presentar dues vegades
un projecte inicial d’intervenció inte-
gral de Montornès Nord, que no va
aconseguir l’ajut de la Generalitat.

En aquesta sisena convocatòria, els
criteris d’avaluació s’han modificat i
es valorarà la capacitat financera dels
municipis i les inversions locals dels
darrers anys a la zona per a la qual es
demana l’ajut. 

El projecte nou d’intervenció a Mon-
tornès Nord, que compta amb el
suport de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge de la Diputació
de Barcelona, recollirà les reformes
pendents per a la millora urbanística i
social del barri i incorporarà elements
per a l’activació de les seves possibili-
tats de promoció econòmica. Entre les
opcions de futur, hi ha la recuperació
de la muntanya de les Tres Creus com
a parc arqueològic i natural, i la posa-
da en valor del refugi de ca l’Arnau.
Al capítol d’actuacions urbanístiques,
destaquen la supressió de barreres
arquitectòniques, la rehabilitació de
façanes, i la reforma i millora del
carrer de Federico García Lorca i de la
plaça del Poble.
Les primeres valoracions econòmi-
ques apunten que el nou pla d’inter-

venció integral de Montornès Nord
tindrà un pressupost que oscil·larà
entre els 6 i els 10 milions d’euros.

Taller de barri
A diferència del primer projecte que va
optar als ajuts de la Llei de millora dels
barris entre 2004 i 2005, el d’enguany
inclourà propostes sorgides d’un taller
de participació ciutadana que es va
dur a terme a final del mes de febrer,
al Centre Infantil la Peixera i que va
comptar amb la col·laboració d’una
trentena de ciutadans. L’objectiu de la
consulta era copsar la percepció dels
veïns sobre la situació actual de
Montornès Nord i, després de l’anàlisi
col·lectiva, recollir les seves propostes
sobre actuacions de futur.

L’accessibilitat (voreres amples, ram-
pes i escales mecàniques), la mobilitat
(transport urbà i escolar, i reorganitza-
ció de les zones d’aparcament), la
rehabilitació d’edificis i la comunicació
entre Montornès Nord i Montornès
Centre van ser algunes de les qües-
tions que es van plantejar com a
aspectes a millorar. També es van
valorar actuacions als equipaments
esportius i el reactivament dels espais
públics, la convivència i el civisme.

Finalment, una altra de les novetats
que s’introduiran al document seran
les il·lustracions de la ninotaire Pilarin
Bayes, que aportarà imatges del pre-
sent i de la projecció de futur del barri.

Aquest serà el projecte de l’Ajuntament de Montornès que optarà a la sisena convocatòria dels ajuts que
estableix la llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial

Procés d’elaboració del projecte nou
d’intervenció integral de Montornès Nord

Com a novetat s’ha inclòs en la preparació de la proposta un taller de barri en què han participat una trentena
de veïns 

Vista de Montornès Nord, des de la plana de Can Vilaró

Taller de barri a les dependències del Centre Infantil la PeixeraPilarin Bayes amb l’alcalde
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Tres veïns de Montornès van signar el 27 de febrer els seus
contractes respectius de lloguer tramitats amb la mediació
de la borsa de lloguer social de l’Oficina Local d’Habitatge
(OLH) que Montornès comparteix des de l’any passat amb
Montmeló i Parets del Vallès

Aquest servei de l’OLH d’intermediació en el mercat privat
de lloguer consisteix en la mediació entre propietaris
d’habitatges i demandants de lloguer per part de
l’administració per aconseguir formalitzar contractes
d’arrendament sota les condicions més favorables possi-
bles per a ambdues parts.

Les persones interessades a accedir als serveis del Punt
d’Informació de l’OLH a Montornès han d’adreçar-se a les
oficines municipals, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Primers contractes de lloguer social de 
l’Oficina Local d’Habitatge

Obres d’urbanització al carrer de la Pau

Les obres, amb una durada prevista
de tres mesos, inclouen la pavimen-
tació del carrer, la renovació de ser-
veis i l’habilitació d’una zona d’apar-
cament. Quan les feines estiguin aca-
bades el carrer de la Pau unirà
l’avinguda d’Ernest Lluch amb
l’avinguda de l’Onze de Setembre.

L’Ajuntament ha fet gestions amb la
Diputació per a la instal·lació d’un
semàfor a l’avinguda de l’Onze de
Setembre, a la cruïlla amb els carrers
de la Pau i de Sant Isidre, amb
l’objectiu de facilitar la circulació
quan s’obri al trànsit el nou carrer.

L’empresa encarregada de les obres
és Pavimentaciones, Rebajes y Cons-
trucciones, SA. El projecte partia d’un
pressupost de 94.604,43 euros i es
va adjudicar per 76.535,99 euros.

Al carrer de la Pau està situat l’edifici
amb els 35 habitatges de protecció
oficial sortejats al maig de 2006.
Previsiblement, l’acabament de les
obres d’urbanització del carrer coinci-
dirà amb el lliurament de claus als
propietaris dels pisos.

A final del mes de febrer van començar les obres del projecte d’urbanització del carrer de la Pau, entre el carrer
de Prat de la Riba i el torrent de Vinyes Velles

Dúplex 100 m2 útils. Zona Centre.
Lloguer 600€/mensuals més despeses de comunitat. 

Requisits del/s llogater/s: no ser propietaris de cap habitatge, estar empadronats a Montornes,
tenir ingressos mensuals mínims de la unitat de convivència de 1.428 € i no estar a l'ASNEF
per impagament de deutes. 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès
Av. de la Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70
Fax 93 562 27 62
olh@montornes.cat

Acte de signatura dels contractes
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Adjudicació dels quatre projectes de via pública
subvencionats amb fons d’inversió local

Actuacions per recuperar el castell de Sant Miquel
i el poblat ibèric

Els Ajuntaments de Montornès i de Vallromanes han sol·licitat al Departament de Cultura de la Generalitat que
iniciï els tràmits perquè el castell de Sant Miquel obtingui la declaració d’interès social

La sol·licitud dels dos municipis té
com a objectiu facilitar els procedi-
ments d’expropiació forçosa dels titu-
lars dels terrenys. La demanda recor-
da que el castell de Sant Miquel ja té la
qualificació de bé cultural d’interès
nacional.
Des de l’any 2005, els Ajuntaments de
Montornès i de Vallromanes miren

d'aconseguir la titularitat dels terrenys
per tal de recuperar i mantenir el valor
cultural del poblat ibèric i del castell
de Sant Miquel.
Ambdues administracions ja han
requerit en diverses ocasions els pro-
pietaris perquè duguin a terme les
actuacions pertinents per a la conser-
vació i manteniment de les restes del

castell. Davant la negativa dels titu-
lars, i després de no haver aconseguit
avenços en les negociacions entre les
parts, els ajuntaments han decidit
l’expropiació forçosa.

De la finca afectada, Montornès té
prop de 8.900 m2, mentre que una
mica més de 5.000 m2 pertanyen a
Vallromanes.

A l’abril de 2008 Montornès, Vallro-
manes i la Diputació de Barcelona van
signar un conveni per tirar endavant
un pla director al jaciment arqueològic
del poblat ibèric i el castell de Sant
Miquel.

El castell de Sant Miquel és una forti-
ficació medieval que es troba al punt
més alt del municipi, a 426 metres
d’alçada. La primera notícia escrita
sobre el Castell de Montornès és de
l’any 1109, tot i que la seva construc-
ció és, segurament, anterior. Del
Castell, avui dia només queda dem-
peus una meitat de la torre circular de
l’Homenatge.

Torre de l’Homenatge del castell cap als anys 20 del segle XX. Postal núm. 8 de l'àlbum de Montornès. AMMV

Nou empreses han presentat la seva proposta econòmica
per executar el projecte d’urbanització dels carrers dels
Pins, de Vinyes Velles i del passatge de Vinyes Velles. 
Cinc són les candidates a desenvolupar les obres de reno-
vació de la calçada, de les voreres i de les xarxes de ser-
veis del carrer de l’Estrella, a més dels treballs de supres-
sió de barreres arquitectòniques a diversos barris del
municipi.
En el cas del projecte de millora de la rambla de Sant
Sadurní i el d’actuació per a la renovació del paviment de
les calçades, de les voreres i altres serveis al carrer de
Sant Sadurní han estat dues les empreses licitadores. 
Aquests dies s’està procedint a l’adjudicació provisional
dels treballs i posteriorment es durà a terme l’adjudicació
definitiva. D’acord amb les previsions municipals, les
obres dels quatre projectes de via pública s’iniciaran entre
els mesos d’abril i maig i s’hauran de finalitzar dins
d’aquest any.
L’Ajuntament de Montornès rebrà a l'entorn de 2.600.000
euros del fons extraordinari d’inversió local per al finança-
ment d’aquestes obres. Un dels projectes de via pública es desenvoluparà al carrer de l’Estrella
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FETS VIUS

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
Comptable 
(Montornès del Vallès)

Animador/a sociocultural 
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 6 - 8
Tipus de contracte: obra i servei
Tasques: les pròpies de la
professió
Requisits: Titulació corresponent.
També s’accepta experiència acre-
ditada en làmbit del lleure
Horari: matins de 9.30 a 13 h, a
temporades i dies concrets

Llocs de treball: 1

Tipus de contracte: obra i servei

Tasques: les pròpies de la
professió

Requisits: FP II, CFGS o
Diplomatura

Horari: 8 hores diàries de dilluns a
divendres

Auxiliar administratiu/iva
(Montornès del Vallès)

Administratiu/va
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1

Tipus de contracte: temporal (3
mesos)

Tasques: les pròpies de la
professió

Requisits: FPII o CFGS de gestió
administrativa

Horari: Jornada completa

Llocs de treball: 1

Tipus de contracte: temporal (3
mesos)

Tasques: les pròpies de la
professió

Requisits: FPI o CFGM

Horari: Jornada completa

Panells informatius a parcs i places

Trasllat provisional del Departament de Serveis Socials

Mitjançant aquests panells s’informa els usuaris de l’ús correcte de l’espai
d’esbarjo i de les edats dels infants als quals es destina la zona de jocs. De forma
complementària, es recorden els números de telèfon en cas d’una urgència o per
comunicar qualsevol incidència al parc o a la plaça. 
L’objectiu d’aquesta intervenció és fomentar la col·laboració ciutadana tant en
l’ús correcte dels espais dels jocs com en la conservació i manteniment
d’aquestes àrees comunes.
Disposen de panell informatiu les places de la Joventut, de l’Enxaneta, de Joan
Miró, de Lluís Companys, del Primer de Maig, del Poble, de l’Església, de
l’Autonomia, dels Xiprers, de les Feixes, de Pau Picasso i del Sud. Altres àrees
on s’ha ubicat un cartell són els parcs dels Castanyers i dels Gegants i la pista
de patinatge situada al parc de Manso Calders.

L’Ajuntament ha instal·lat 24 panells a 17 àrees de parcs i de jardins públics 

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament s’ha
traslladat, de forma provisional, a l’equipament municipal
de Pintor Mir, mentre durin les obres d’ampliació de les
dependències d’aquest servei a l’edifici consistorial

Fins a l'acabament dels treballs de reforma de les ins-
tal·lacions del Departament de Serveis Socials, els dimarts,
de 9 a 14 h, es presta atenció i es concerten visites, a la
segona planta de l'Ajuntament o bé mitjançant una trucada
de telèfon al 93 572 11 70, extensió 3. 

Els dilluns, dimecres, dijous i divendres, la concertació de
visites i l'atenció es presta a l'equipament de Pintor Mir
(Telèfon 93 568 60 07).





Prop de 400 persones van assistir el
diumenge de Carnaval a la inaugura-
ció del  Centre Infantil la Peixera en un
acte que va comptar amb la participa-
ció activa dels infants de l’espai infan-
til L’amiga formiga i de l’esplai Panda.

L’equipament, a més de nom va estre-
nar un logotip dissenyat per Israel de
Francisco, monitor de l’Espai Jove del
Centre Infantil i Juvenil (CIJ).

Amb la posada en marxa del Centre
Infantil la Peixera al carrer Vallès, el
CIJ, situat al carrer de la Llibertat, ha
passat a ser un espai d’ús exclusiu
per a joves. Igual que es va fer per
escollir el nom del centre infantil,
l’Ajuntament ha dut a terme una con-
sulta al web municipal per copsar
l’opinió dels ciutadans i escollir un
nom per a l’equipament juvenil. 

El centre va ser inaugurat durant la
Festa de Sant Sadurni de 2001 amb el

nom de Centre d'Iniciatives Juvenils i
Culturals (CIJC). Al 2007, l'equipa-
ment va prendre el nom de Centre
Infantil i Juvenil (CIJ). 

Durant les properes setmanes, un cop
se sàpiga el nou nom que tindrà el
centre, es dissenyarà un anagrama
que l’identifiqui.

Amb motiu de la commemoració el
15 de març del Dia Mundial dels
Drets dels Consumidors, l’Ajunta-
ment en col·laboració amb la Unió de
Consumidors de Catalunya (UCC) ha
organitzat una xerrada sobre les hipo-
teques. La ponent, María Mercedes
Justicia López, que és Diplomada en
Economia Financera, informarà i
assessorarà els assistents sobre les
condicions bàsiques d’una hipoteca, i
sobre les mesures que es poden
adoptar per millorar-la. 
La xerrada se celebrarà el 12 de març,
a les 19 h, a la Biblioteca de Montor-
nès.
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Xerrada sobre les
hipoteques

Donació d’una pel·lícula sobre les festes
de Sant Joan a Montornès Nord

Presentat el Centre Infantil la Peixera

L’Arxiu Municipal ha incorporat un
document fílmic amb imatges de les
festes de Sant Joan a Montornès Nord
de final dels anys 70 i començament
dels 80. Es tracta del primer docu-
ment  d’aquesta mena sobre les festes
de Sant Joan a Montornès Nord que
arriba a l’arxiu.
L’original de la pel·lícula donada per
Antonio González Rubiales, que va ser
regidor a l’Ajuntament de Montornès
durant la dècada dels 80, es custo-
diarà a la Filmoteca de la Generalitat.
Diverses còpies del film estan diposi-

tades a l’Arxiu Municipal per a la seva
consulta i també per poder ser utilit-
zades en l’elaboració de treballs
audiovisuals sobre el municipi.
El document, amb una durada de tret-
ze minuts, inclou algunes de les acti-
vitats que es duien a terme per Sant
Joan. S’hi veuen desfilades i coreo-
grafies de majorettes, acrobàcies amb
cotxes i, fins i tot, hi ha imatges dels
joves del barri corrent davant les
"vaquillas" en una plaça de toros
portàtil. 

Un cop posat en marxa el centre
infantil la Peixera s’ha iniciat el
procés per dotar d’un nom i una
imatge nova el centre juvenil ubi-
cat al carrer de la Llibertat



“El que més m’agrada de l’art és la llibertat que tens quan
crees, no et poses límits, et sents lliure i amb la possibilitat de
fer tot el que t’imagines”. De ben petita, la Miriam ja tenia
aptituds per al dibuix, a l’ESO una professora se’n va adonar i
la va animar a fer Belles Arts. Ara té 24 anys i el juny passat
va acabar la carrera. “Ara és el moment més difícil”, diu, “fer
que el motor continuï en marxa”. Doncs el seu sembla que ho
fa, perquè està treballant en una exposició que es podrà veure

a finals d’aquest mes a Can
Xerracan. No és el primer cop
que la Miriam exposa a
Montornès: ha participat en el
Projecte Astronart, al Mercat
de l’art i també al Germinart.
També ho ha fet fora del nostre
poble, a Sevilla, Girona i
Granollers.

Sembla una persona senzilla i
inquieta. Ella diu que té un
defecte: “sóc molt impacient i
la pintura és molt lenta, per
això pinto diversos quadres a
l’hora. Quan en començo un,
de seguida el vull veure acabat
i llavors em precipito. Així si en
pinto uns quants, quan em
canso d’un, continuo amb un
altre”. De mirada expressiva i
somriure contagiós, gesticula
molt mentre ens explica que li
agradaria dedicar-se a l’art,

però que és complicat viure només d’això, “si ho pogués fer
seria increïble, seria un somni”, diu. De moment combina la
pintura amb les classes de dibuix artístic que dóna a l’escola
EDUCEM de Granollers i els tallers que imparteix al Casal de
Cultura i a Can Xerracan. 

Abans d’acabar li preguntem per un artista i ens parla de Cy
Twombly i de Miquel Barceló, i per un museu, i tria la Tate
Gallery de Londres. 
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Cada dilluns. L’hora del conte per a infants de 3 a 8 anys.
A les 18 h, a la Biblioteca
El dia 11. Parlem de llibres. Parlem amb Eduard Márquez de
la seva novel·la El silenci dels arbres. A les 18 h, a la Biblioteca.
(amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música i de la
Institució de les Lletres Catalanes)
El dia 12. Campanya de donació de sang. De 17 a 21 h, al
Centre d’Atenció Primària (Carrer de Can Parera, 7)
Fins al dia 17. Exposició de pintura de Teresa Prieto i Lluisa
Serrano a la sala Riu Mogent del Casal de Cultura
El dia 20. Cine-fòrum amb la pel·lícula Vicky, Cristina,
Barcelona. A les 21.45 h, al Casal de Cultura
El dia 21. Presentació del projecte de cooperació Fem esplai
a Nicaragua a càrrec de l’Esplai Panda. A les 20 h, al Teatre
Municipal
El dia 25. Xerrada radiofònica: Les agències de viatges.
Problemes amb els viatges combinats. A les 11.15 h, al 91.2
de l’FM 
El dia 26. L’hora menuda. Projecte Nascuts per llegir.
Contes per a infants de 0 a 2 anys. A les 17.30 h a la Biblioteca
El dia 27. 
- It’s story time. L’hora del conte en anglès amb el conte
The Gingerbread Man. A les 19 h, a la Biblioteca
- Inauguració de l’exposició Entre el cel i la terra de Miriam
Baena. A les 19.30 h, a la Galeria Municipal de Can Xerracan.
El dia 29. Celebració del Dia Internacional del Teatre:
Blatman, el superheroi de la Companyia Maremàgnum. A les
18 h, al Teatre Municipal

EL RETRAT Miriam Baena López del Castillo

altres propostesdel mes

www.montornes.cat




