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El cavaller Gòdia no era un noble medieval ni un pagès remença ni
un Sant Jordi local. Era de Montornès, això sí. Va néixer el 23
d’octubre de 1891 i va viure en una casa del carrer Nou. El seu nom

complet era Antoni Gòdia Roca.

És el personatge més popular i estrafolari que mai no ha tingut
Montornès del Vallès, digne de ser immortalitzat en la figura d’un
capgrós o un gegant festiu.

Era un tipus molt popular que a l’estiu recorria les festes majors
de pobles de Catalunya i, la resta de l’any, voltava pels carrers
de Barcelona. De fet, deambulava per la ciutat comtal essent un
individu molt pintoresc, de la talla de la Monyos o del Noi de
Tona. Duia sempre barret de copa alta, frac i corbatí, un clavell

a la botonera, un puro als llavis i un bastó elegant de lledoner.
Tot el que tenia ho portava a sobre i gairebé sempre les butxa-
ques buides.

Mostrava les seves habilitats per carrers, cafeteries i envelats.
Imitava a la perfecció el cant de molts ocells (divuit cants dife-
rents sense usar cap aparell). D’aquí li venien els sobrenoms de

“Pajarito” o “Canari”. Com en Xarlot, era un home enganxat al
bastó, amb el qual feia malabarismes espectaculars. Sovint
començava les seves actuacions entonant estrofes de sarsue-
les per donar el toc d’atenció. Portava a sobre una gran varie-
tat de productes per vendre: gaiatos, coses menudes i

ximpleries. A la Festa Major que organitzava la Lira s’hi presenta-
va sovint. Així, de tant en tant, visitava el seu poble natal.

El cavaller Gòdia explicava en una entrevista a La
Vanguardia que la vegada que més diners va guanyar va ser l’any 1918 a França perquè “fui el pri-
mero al que le gravaron la voz en disco”. També consta que va fer aparicions radiofòniques en
programes de Joaquín Soler Serrano i es feia dir el trobador de Catalunya.

L’any 1953 se’l donà per mort. Fins i tot la premsa barcelonina va publicar notes
necrològiques. Un amic es gastà dos duros per una missa dedicada a la seva
memòria. Però el murri va reaparèixer i va convidar l’amic a un vermut. Se sap
que va morir pels volts de 1960. La seva targeta de presentació era aques-
ta: “Artista profesional del canto de aves, número uno en España.
Juegos malabares. Garganta de maravilla”. El montornesenc Gòdia
va ser un membre il·lustre de la galeria dels personatges popu-
lars de Barcelona.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Juny 2009
Forn: 1, 12, 13, 14, 18, 25, 30

Balcells: 2, 11, 17, 19, 20, 21, 29

Yáñez: 3, 9, 15, 26, 27, 28

Trepat: 4, 10, 16, 22

Moreno: 5, 6, 7, 8, 23, 24

Maig 2009
Balcells: 1, 2, 3, 7, 13, 19, 25

Moreno: 4, 15, 16, 17, 21, 27

Yáñez: 5, 11, 22, 23, 24, 28

Trepat: 6, 12, 18, 29, 30, 31

Forn: 8, 9, 10, 14, 20, 26

EL cavaller Gòdia

Dibuix del cavaller Gòdia. Autor: del Arco. Publicat a La
Vanguardia del dia 20 de novembre de 1953, pàg. 13

MOSTRARI D’ARXIU

Informació
extreta de

Carlos Latorre que
explica com el va veure

actuar en una cafeteria de
Barcelona a finals dels anys 40;

de Josep Cirera, que recorda haver-
lo vist a l’escenari de la festa major de

Montornès; del llibre de Ferran Canyameres
El Vallès pàg. 105; del Jutjat de Pau, el certificat

de naixement d’Antonio Gòdia.



El Ple de l’Ajuntament va aprovar, a la sessió
ordinària del 7 de maig de 2009, una dotació
econòmica destinada al condicionament de
l’immoble annex a l’església Nostra Senyora del
Carme.

L’actuació s’ha inclòs dins del projecte
d’intervenció integral de Montornès Nord que es
presentarà a la sisena convocatòria dels ajuts de la
Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial.

L’objectiu municipal és crear un equipament poli-
valent per a usos comunitaris al local, situat al
carrer de la Casa Nova, que té una superfície de
300 metres quadrats. La creació d’una sala socio-
cultural va ser una de les qüestions que es van
plantejar al taller de barri, celebrat el passat mes
de febrer, i que va comptar amb la participació de
ciutadans i entitats de Montornès Nord.

La titularitat privada dels baixos de l’església
Nostra Senyora del Carme ha obligat l’Ajuntament
a negociar amb l’Arquebisbat de Barcelona, pro-
pietari de l’immoble. Ambdues parts han signat un
contracte d’arrendament per un termini de 25
anys. El document es va aprovar a la Junta de
Govern Local del 30 d’abril.

La Diputació de Barcelona destinarà prop de
50.000 euros per a la redacció del projecte de con-
dicionament d’aquest espai.

EEDDIITTOORRIIAALL

Montornès actua
millorant l’espai públic
Amb l’objectiu de generar activitat econòmica i crear llocs de
treball, aquest mes de maig comencen les obres de la prime-
ra fase del “Plan Zapatero” a la rambla i al carrer de Sant
Sadurní, així com als carrers de Vinyes Velles i dels Pins.

Aquests projectes, que es realitzaran especialment al centre
urbà del nostre municipi, tenen com a objectiu prioritari
millorar la seguretat dels vianants a la via pública, eliminar
barreres arquitectòniques, soterrar els contenidors, i urbanit-
zar carrers pendents d’executar en el nostre planejament.

Durant els propers mesos molts veïns veuran d’alguna mane-
ra afectada la seva mobilitat o la seva tranquil·litat per l’allau
d’obres que s’executaran. Hem de pensar, però, que aquestes
obres donen feina a molts treballadors del nostre municipi
que han estat contractats per les empreses adjudicatàries
dels projectes.

Som conscients del sacrifici que representa per als ciutadans,
i per això volem demanar-los paciència una vegada més, ja
que aquestes obres han de finalitzar abans d’acabar l’any. Tot
i així, l’ Ajuntament de Montornès, per minimitzar les incidèn-
cies, habilitarà aparcaments per als cotxes dels veïns dels
carrers afectats.

Hem constituït una comissió de seguiment amb les diferents
empreses adjudicatàries per coordinar totes les obres que es
duran a terme al municipi en els propers mesos, i farem tot el
possible per reduir el seu impacte, però ens haurem
d’acostumar als sorolls, als canvis de sentit de circulació i a
les incidències pròpies de les obres.

El municipi millorà encara més en qualitat de vida i, un cop
finalitzades les obres, tindrem un Montornès millor, pensat
per a les persones, com a conseqüència de l’acció continua
d’aquest govern municipal i dels projectes subvencionats tant
pel “Plan Zapatero” com pels ajuts de la Diputació i la
Generalitat de Catalunya.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Sala polivalent als baixos
de l’església Nostra
Senyora del Carme

L’immoble està situat al carrer de la Casa Nova



Buenas noticias: Parece que nos presentamos a la Ley de barrios para mejorar Montornés Norte. El
pero: hipotecarnos para los próximos 5 años. Si sale el proyecto, se acaban las inversiones en el

resto del pueblo y estaremos endeudados al máximo.

Es obvio que hacen falta mejoras. Ya en los últimos años ha habido grandes cambios como el nuevo casal dels avis, guar-
dería pública, los centros la Peixera y Satèl·lit, centro de atención comunitaria, zonas verdes, etc.

Pero lo que nos preocupa es que, según los baremos de la Generalitat, sacamos muy deficiente en cuanto a nivel educa-
tivo, e insuficiente por el alto nivel de paro del barrio, a pesar de estar rodeados de grandes empresas.

Debemos luchar por mejorar la calidad en la enseñanza, ya que la educación trae el progreso. No obstante, parece que la
Generalitat no tiene la intención de cambiar esto.

El proper 12 de juny se celebrarà a les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal la IX Festa de
l’Esport. Aquest any s’estrena format i ubicació per a una festa que ja s’ha consolidat com un homenat-
ge a les entitats i esportistes que fan possible la intensa activitat esportiva en el nostre poble. 

Aquest canvi busca precisament ampliar la capacitat de l’acte i fer que l’esmentat homenatge sigui com més lluït millor. Es
tracta d’una oportunitat per, sobretot en el cas dels més menuts, encoratjar-los a seguir practicant esport i a fer-ho amb
dedicació i esforç. Aquests valors són precisament importants en els temps que vivim. 

La disciplina i l’exigència de l’esport són beneficis afegits als ja coneguts i lligats a l’oci i la salut, que segur que són una
ajuda per afrontar l’actual crisi.

Naturalment la participació ciutadana en un municipi és molt important. Però no qualsevol plantejament
que porti aquest nom és acceptable. El govern municipal ha posat en marxa, després de 6 anys sense
cap activitat, un parell de projectes amb l'objectiu de justificar el sou de la regidora del PP, perquè a ells
l'opinió dels veïns no els importa en absolut.

La voluntat de participació s'ha de demostrar en tots els àmbits del municipi i passa pel reconeixement de les opinions
dels altres. Més enllà del mecanisme, ha d'existir confiança, cal que hi hagi deliberació conjunta dels temes, i s'han de
compartir les decisions i les responsabilitats.

Aquest govern no genera confiança i tampoc confia en ningú. No oblidem que en el principal procés de participació en
democràcia, que són les eleccions, a Montornès ells van fer una interpretació que girava l'esquena a la voluntat dels veïns.

Qüestió de disciplina urbanística

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Hi ha molts ciutadans que fan tot el que determina la llei, i altres que fan el que volen, i quan els
denuncien els mateixos veïns o quan els enxampa la policia se senten “perseguits”, responent

que sempre s’han fet moltes obres sense llicència.

L’obligació d’una administració, i d’un alcalde, és la d’actuar quan es detecten incompliments de la legalitat, però sovint,
la reacció dels qui cometen irregularitats urbanístiques és la de denunciar l’alcalde i els altres veïns: la reacció típica de qui
no reconeix el seu problema.

Irresponsable i oportunista és la reacció del grup ICV-EUiA donant suport als qui cometen irregularitats urbanístiques i es
dediquen a denunciar altres veïns. Sortosament, els tribunals de justícia han donat la raó a l’Ajuntament, però l’oposició
continua fent la seva política destructiva, demagògica i barata.

Participació ciutadana

IX Festa de l’Esport

Montornés reclama hechos, no palabras

Montornés apuesta por la integración social

Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat

Ángeles Menchén. Portaveu Grup Municipal Cutadans
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Situacions econòmiques difícils, man-
cances socials i aspectes relacionats
amb la salut i la drogodependència
són els àmbits que més han demanat
la intervenció dels professionals del
Departament de Serveis Socials, així
com les consultes laborals, sobre
l’aprenentatge i les discapacitats. 

Durant l’any 2008 van rebre atenció
domiciliària un total de 28 persones i
192 més, amb edats compreses entre
els 65 i els 84 anys, van disposar del
servei de teleassistència.

El Departament de Serveis Socials dis-
posa en l'actualitat d'un coordinador,
de tres treballadores socials, dos edu-

cadors i una treballadora familiar, i
compta amb el suport d'una empresa
externa per complementar el servei
d'atenció domiciliària (SAD).

D’acord amb la Llei de Serveis
Socials, aprovada pel Parlament de
Catalunya l’any 2007, Montornès
s’ajusta a l’obligació que tenen els
ajuntaments, amb una població supe-
rior als 15.000 habitants, de disposar
de tres treballadors socials i dos edu-
cadors socials abans del 31 de
desembre de 2009.

En el cas de Montornès, la plantilla de
professionals es va complementar, fa
uns mesos, amb la incorporació d’una

agent de diversitat que presta servei al
Centre d’Atenció Comunitària (CAC).
Amb el suport de la Diputació de
Barcelona, l’agent de diversitat
col·labora en el desenvolupament del
Pla de Recepció i Acollida Municipal
(PRAM).

Al CAC, situat al número 16 del carrer
de Federico García Lorca, també
s’ofereix, de forma rotativa des
d’aquest mes de maig, l’assistència
dels educadors i de les treballadores
socials. En aquestes primeres setma-
nes la concertació de visites es fa a
l’Ajuntament, al Departament de
Serveis Socials.

En relació a l’obtenció de més recur-
sos, el Consistori optarà als ajuts de
l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona previstos en
un conjunt de mesures d’acompanya-
ment als serveis socials municipals
davant els efectes de la crisi econòmica. 

Des de fa un mes, els professionals
del Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament han reprès l’assistència
social a les dependències de l’edifici
consistorial.

El trasllat de les oficines del Jutjat de
Pau a can Saurina, antiga seu del
Casal dels Avis de Montornès Centre,
ha permès l’ampliació i la redistribució
de les instal·lacions que ocupava
aquest departament.

Del total d’intervencions de 2008 en l’assistència social municipal, destaca l’elevat nombre d’actuacions que
es van realitzar per atendre problemàtiques concretes de persones i de famílies. Els professionals van orien-
tar a l’entorn de 700 ciutadans, van rebre unes 600 consultes i van tutelar aproximadament 600 tràmits i ges-
tions dels usuaris.

El Departament de Serveis Socials va realitzar prop de 3.000
intervencions al municipi durant 2008

Distribució nova dels espais d’atenció als usuaris del Departament de Serveis Socials



Fins al 20 de juny romandrà oberta la
campanya general de recollida de pro-
postes sobre la millora de l'espai
públic, que forma part del procés de
participació ciutadana a l'entorn del
pressupost municipal de l’any que ve.

El procés, engegat al mes de març
amb el suport de la Diputació, per-
metrà als ciutadans decidir sobre una
partida en el capítol de manteniment i
obres del proper pressupost.

En 10 equipaments municipals (Ajun-
tament, casals dels avis, Casal de Cul-
tura, Biblioteca, Escola Municipal de
Música, Centre Infantil la Peixera,
Centre Juvenil Satèl·lit, Masia del Molí
i can Saurina) es poden trobar les but-
lletes per omplir amb aquelles pro-
postes de millora que es considerin
importants. Un cop emplenada la but-
lleta només cal dipositar-la a les urnes
ubicades als mateixos equipaments.
També des del web municipal
(www.montornes.cat) es poden des-
carregar les butlletes i conèixer els
mecanismes de participació en el
procés.

Durant el mes de novembre, veïns i
representants d'entitats i associacions
del municipi seleccionaran les pro-
postes recollides en un taller organit-
zat amb aquest objectiu.

El procés compta amb una comissió
de seguiment integrada per la regido-
ra de relacions ciutadanes i participa-
ció i representants de diverses enti-
tats.
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Recollida de propostes ciutadanes
per al pressupost municipal de 2010

El contingut literal de les mocions 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.

Mocions plenàries
Moció per a la construcció urgent de
l’IES Marta Mata
El Ple Municipal va acordar a la sessió
ordinària del 2 d’abril de 2009,
“...Primer.- Instar al Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya el comença-
ment de la construcció de l’edifici definitiu
de l’IES Marta Mata al terreny del Camí de la
Justada abans de l’inici del curs 2010-2011.
Segon.- Mentrestant, posar a la disposició
del Departament, abans del 30 d’abril de
2010, la calçada del carrer del Consell de
Cent a l’altura de l’IES Marta Mata per posar
els mòduls que requereixi el creixement de
l’institut. 
Tercer.- Instar al Departament d’Educació de
la Generalitat perquè garanteixi les tres línies
acordades i el batxillerat en instal·lacions
dignes d’un municipi que pertany a la
Comunitat Europea.
Quart.- Encarregar el projecte d’execució del
nou edifici d’acord amb el Departament
d’Educació mentre es fan els tràmits admi-
nistratius de cessió dels terrenys a la
Generalitat. 
Cinquè.- Demanar a tots els grups parlamen-
taris del Parlament de Catalunya el suport
parlamentari a aquesta moció i que prenguin
l’acord d’una proposició no de Llei instant a
la Generalitat de Catalunya a declarar com

obra prioritària la construcció de l’IES Marta
Mata.
Sisè.- Comunicar aquesta moció al President
de la Generalitat de Catalunya, al President
del Parlament de Catalunya, a tots els grups
parlamentaris del parlament de Catalunya...”

Moció sobre els trenta anys
d'ajuntaments democràtics
El Ple de l’Ajuntament de Montornès va
prendre, a la sessió ordinària del 2 d’abril de
2009, els següents acords, 
“...Primer.- Posar la bandera de la ciutat al
balcó de l’Ajuntament el dia 19 d’abril.
Segon.- Organitzar jornades de portes ober-
tes al consistori i als edificis emblemàtics de
la ciutat que es considerin. 
Tercer.- Editar material divulgatiu, com
l’edició de revistes o llibres. 
Quart.- Organitzar exposicions informatives. 
Cinquè.- Participar en la celebració organit-
zada per l’FMC i l’ACM, en col·laboració amb
la Diputació, de reconeixement de celebració
dels 30 anys d’ajuntaments democràtics i
reconeixement als electes del 79. 
Sisè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya
en nom de la Comissió Promotora d’Electes
del 1979, que concedeixi la Creu de Sant
Jordi al senyor Manuel López Lozano, que
fou el primer alcalde democràtic d’Abrera

durant el mandat 1979-1983. López Lozano
va ser ferit per un impacte de bala de la
Guàrdia Civil mentre feia de mediador en un
conflicte laboral en una empresa del polígon
industrial Can Sucarrats, i a causa de
l’impacte va quedar postrat en una cadira de
rodes. Manuel López Abrera va esdevenir un
símbol de la transició política, i una motiva-
ció per a molts companys i companyes de
l’època...”

Moció relativa a la participació local en
els ingressos de l'Estat
El Ple de la Corporació va acordar, a la ses-
sió ordinària del 2 d’abril de 2009,
“...Primer.- Exigir al Govern de l’Estat que
durant l’exercici 2009 es mantingui com a
mínim una quota igual a la corresponent a
l’exercici 2008 en concepte de participació
municipal en els tributs de l’Estat.
Segon.- Sol·licitar al Govern de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya una reforma integral
del sistema de finançament dels governs
locals que contempli el nivell real de presta-
ció de serveis públics, garanteixi el compli-
ment del principi de suficiència financera i
acabi amb el model seguit fins ara, consis-
tent en la transferència indiscriminada i com-
pulsiva de competències sense la correlativa
injecció de recursos necessaris per fer-ne
front...”

Des de fa uns dies 10 equipaments municipals disposen de butlletes on
els ciutadans poden expressar quines obres de millora de l’espai públic
s’haurien d’incloure en el pressupost del proper exercici

Membres de la comissió de seguiment del procés de participació ciutadana



Els treballs per a la renovació dels
serveis i del paviment dels carrers
dels Pins i de Vinyes Velles i del pas-
satge de Vinyes Velles han obligat,
d'una banda, a restringir la circulació
de vehicles per aquestes vies, i de
l’altra, al trasllat de l'àrea de conteni-
dors del carrer dels Pins a l'avinguda
de la Mare de Déu del Carme. 

El projecte, adjudicat a l'empresa
Grupmas Constructors SLU per un
import de 574.045 euros, té una dura-
da prevista de sis mesos.

Les altres intervencions amb recursos
del FEIL que preveuen la renovació del
paviment de calçades i voreres, i
altres serveis al carrer de Sant
Sadurní (adjudicada a l'empresa
Pavimentaciones, Rebajes y Cons-
trucciones, SA per un import de
302.137,96 euros); a la rambla de
Sant Sadurní (adjudicada per
445.848,96 euros a Pavimentaciones,
Rebajes y Construcciones, SA); i al
carrer de l'Estrella (adjudicada a
Grupmas Constructors SLU per un
import de 621.734,34 euros) també
hauran d'estar executades dins l'any
2009.

En el cas del carrer de l'Estrella, els
treballs s’han dividit en dues fases per
tractar de reduir les incidències a la
mobilitat. A la primera fase, s’ha tan-
cat el tram d’aquesta via comprés
entre els carrers de Palau d'Ametlla i
de Sant Sadurní.

El carrer de Sant Sadurní s’ha tallat al
trànsit entre els carrers Major i de
Narcís Monturiol, i entre els carrers
del Sol i de Joan XXIII.

Les obres han provocat modificacions
en el sentit de circulació i en els apar-
caments de diversos carrers adja-
cents a les vies afectades (carrers del
Molí, d’Anselm Clavé, del Sol, de
General Prim, de Francesc Macià, de
Bartomeu Sala, de la Lira i la Baixada
de l’església). També s’han traslladat
tres àrees de contenidors que hi havia
a la rambla de Sant Sadurní i s’han
situat als carrers del Molí i de Sant
Isidre.
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Iniciades les obres dels quatre projectes subvencionats amb el
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)
A final del mes d’abril es van iniciar els primers
treballs del projecte d’urbanització dels carrers dels
Pins i de Vinyes Velles i del passatge de Vinyes
Velles. 

Les obres de les altres tres actuacions, que afecten
els carrers de l’Estrella i de Sant Sadurní i la rambla
de Sant Sadurní, han començat la primera setmana
de maig.

Primers treballs al carrer dels Pins
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FETS VIUS

Lliurament de claus dels
habitatges de protecció oficial
Durant el mes d’abril es va començar a fer el lliurament de
les claus dels habitatges de protecció oficial construïts al
carrer de la Pau.
El lliurament de claus es duu a terme de forma esglaona-
da a mesura que s’acaba la tramitació de l’expedient de
cada pis. 
Els 35 habitatges de protecció oficial al carrer de la Pau es
van sortejar i començar a construir l’any 2006. La promo-
ció social a la zona de Manso Calders ha estat impulsada
per l’Ajuntament i la cooperativa Llar Unió Catalònia, vin-
culada al sindicat Unió General de Treballadors, la UGT.
Els pisos de protecció oficial que s’han construït tenen una
superfície d’entre 70 i 90 metres quadrats, amb plaça
d’aparcament i traster vinculats. El seu preu ha oscil·lat
entre els 132.000 i els 162.000 euros.

Els primers propietaris ja han pres possessió dels
pisos

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

Borsa d’habitatges
de lloguer
Pis 50 m2 útils. Zona Montornès Nord.

Lloguer 415 €/mensuals (despeses de
comunitat i IBI ja incloses)
Requisits del/s llogater/s: no ser propie-
taris de cap habitatge, estar empadronats
a Montornès, tenir ingressos mensuals
mínims de la unitat de convivència de
952,38€ i no estar a l'ASNEF per impa-
gament 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

Curs de formació de monitors
de temps de lleure

Treballador/a familiar 
(Vallès Oriental)

Coordinador/a de SAD
(Vallès Oriental)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: ordinari a
temps complet indefinit
Requisits: titulació de Treball
Social. Carnet de conduir i vehicle
propi
Horari: 37 hores setmanals

Llocs de treball: Diversos
Tipus de contracte: ordinari a
temps parcial o complet indefinit
Requisits: títol de treballador/a
familiar o d’auxiliar d’infermeria
en geriatria. Carnet de conduir i
vehicle propi
Horari: en funció dels serveis

Condutor/a de carretó
elevador (Montornès)

Operaris/àries
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 15
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: carnet de conduir i
vehicle propi. Mínim d’un any
d’experiència demostrable
Horari: de dl a dg torns
quinzenals, matí / tarda / nit

Llocs de treball: 5
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: carnet de conducció
de carretons. Carnet de conduir i
vehicle propi. Mínim d’un any
d’experiència demostrable
Horari: de dl a dg torns rotatius
quinzenals, matí / tarda / nit

Paletes
(Montornès del Vallès)

Peons de construcció
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 15
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: Mínim d’un any
d’experiència demostrable
Horari: de dl a div de 8 a 19 h

Llocs de treball: 5
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: Mínim d’un any
d’experiència demostrable
Horari: de dl a div de 8 a 19 h

Un total de 22 persones, amb edats compreses entre els 20
i els 52 anys i la majoria en situació d’atur, participen en el
curs de formació de monitors de temps de lleure que ha
organitzat el Servei Municipal de Promoció Econòmica.
La iniciativa s’ha adreçat especialment a persones amb poca
disponibilitat de temps, però amb necessitat d’accedir al
món laboral. L’acció té una etapa lectiva de 100 hores de
durada i 150 hores més de pràctiques en un projecte educa-
tiu de lleure. La formació s’impartirà fins al 19 de juny a
l’Aula Pintor Mir. Els participants obtindran un títol acredita-
tiu per treballar com a monitor de temps de lleure en esplais,
casals d’estiu, casals infantils i colònies, entre d’altres.
La proposta complementa els cursos de monitoratge de
menjador desenvolupats durant l’any passat.





Els actes de commemoració del 70è aniversari de
l’acabament de la Guerra Civil han permès als veïns de
Montornès visitar el refugi antiaeri de ca l’Arnau. Més d’un
centenar de persones, en grups reduïts i sota la guia de la
historiadora Cinta Cantarell, van poder visitar el 19 d’abril
aquest espai que està ubicat a prop del que va ser
l'aeròdrom 329 construït l’any 1938 sobre l’espai que avui
dia ocupen els polígons del Congost, el Raiguer i el sector
industrial Can Parellada. 

El refugi està situat al costat de ca l'Arnau, la masia que es
va utilitzar de caserna militar durant la guerra i és un dels
més llargs que s'han posat al descobert. L’espai ha estat
rehabilitat per la Brigada Municipal d’Obres, que n’ha millo-
rat els accessos i ha dut a terme una instal·lació elèctrica
que reprodueix la d’aleshores.

L’Ajuntament estudia regularitzar les visites guiades al refu-
gi en el marc de les actuacions que es duen a terme per a la
recuperació del patrimoni local.

Record als montornesencs morts o desapareguts
durant la Guerra Civil i la postguerra
La commemoració del 70è aniversari del final de la Guerra
Civil també va propiciar un acte de record als morts i desa-
pareguts durant l’enfrontament bèl·lic i els anys posteriors.
Una placa, instal·lada en una de les parets del cementiri
municipal, recull el nom de les tretze persones de
Montornès mortes o desaparegudes durant aquell període.

L'acte, celebrat el 19 d’abril, va comptar amb la presència de
nombrosos familiars de les víctimes i representants de
l'associació Amical – Mauthausen, del Triangle Blau, i de
l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de
l'Exili Republicà.
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FETS VIUS

L’Ajuntament estudia programar visites mensuals
al refugi antiaeri de ca l’Arnau

El llibre “Montornès a la vista”
dels més sol·licitats
per Sant Jordi

Les llibreries del municipi han posat a l’abast dels veïns el
llibre Montornès a la vista. Elements per a la descoberta del
patrimoni cultural i natural de Montornès del Vallès.
El volum va ser presentat públicament el 20 d’abril, en un
acte celebrat a l’església Nostra Senyora del Carme de
Montornès Nord, que va aplegar unes 150 persones.
El treball, editat per l’Ajuntament de Montornès, recull més
d’un centenar d’elements del patrimoni immoble, moble i
natural del municipi.



“Un dia vaig agafar una guitarra, un full d’acords i vaig
començar a provar. Sense adonar-me’n em passava tres
hores al dia tocant la guitarra. I així vaig aprendre”.  El
Miguel Ángel és de Montornès, té 26 anys i és cantautor.
Actualment està treballant amb Pancho Varona, Jaime Asúa i
José Antonio Romero (músics, compositors i productors)
per gravar una maqueta amb les seves cançons. 

“Escrivia des dels 15 anys, però en realitat tot va començar
quan als 18 o 19 em vaig comprar una cinta d’Enrique
Urquijo. Em vaig adonar que hi havia una forma diferent
d’escriure i de rimar i vaig començar a interessar-me’n. En
cap moment vaig pensar que em dedicaria a cantar”.

Va col·laborar a Ràdio Montornès força temps. Després
d’acabar l’institut va estudiar un curs de ràdio a Barcelona i
va treballar a la SER, a Onda Cero, i a Ràdio Ciutat Vella.

El Miguel Ángel és tranquil, sensible i modest. Porta el cabell
curt, i la barba d’uns quants dies. Té els ulls blaus, intensos
i expressius.

Les seves cançons expliquen històries sinceres i quotidia-
nes. Es poden escoltar a www.myspace.com/miguelangel-
bueno. Pancho Varona (músic i coautor de moltes cançons
de Sabina) ho va fer, es va posar en contacte amb ell i el va
animar a fer-ne alguna cosa. D’això en fa un any. En aquest
temps el Miguel Ángel s’ha dedicat a compondre i a fer
bolos. Ha tocat a la sala Bikini i a Luz de Gas, en sales més
petites i en bars de Barcelona i Madrid. També l’hem pogut
escoltar a Montornès, en recitals a la Biblioteca i al Teatre.
Recentment ha estat el teloner de Carlos Chaouen.

Si tot va bé el disc estarà llest a finals d’any o a principis del
vinent. El títol? Gairebé segur El hombre de hojalata.
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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
Els dies 7, 12 i 19. Seminaris sobre drogues per a pares i
mares, a càrrec de la Policia Local en col·laboració amb el
CAP. A partir de les 18 h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
Del 8 al 30. Mostra d’Art Contemporani Germinart:
Objectes perduts. A la Galeria Municipal de Can Xerracan
El dia 13. Parlem de llibres. Tertúlia literària sobre Una
música constante de Vikram Seth. A les 18 h, a la Biblioteca
El dia 14. La momificació en l’antic Egipte: un viatge cap a
l’eternitat, a càrrec d’Emma González. A les 20 h, a la Biblioteca
Del 14 al 29. Exposició Il·lustració infantil d’Ermisenda Soy Béjar.
Projecte Astronart. A la sala Riu Mogent del Casal de Cultura
El dia 15. Cine-fòrum amb la pel·lícula Bienvenidos al
norte. A les 21.45 h, al Casal de Cultura
El dia 16. III Mostra de Teatre. La calle del deseo. Escola
d’adults de Singuerlín. A les 19 h al Teatre Municipal
El dia 21. 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 23. III Mostra de Teatre. Què fem? Aula Municipal de
Teatre. Grup d’aprofundiment II. A les 19 h al Teatre Municipal
El dia 27.
- Xerrada radiofònica: La telefonia. A les 11.15 h, al 91.2 de l’FM 
- Exposició i lliurament de premis del concurs de dibuixos de
les Olimpíades Escolars de Primària i Secundària de 2009. A
les 17 h al Teatre Municipal
El dia 28. III Mostra de Teatre. Un hotel divertit. Aula Municipal
de Teatre. Els Àngels (ASPAHID). A les 18.30 h al Teatre Municipal
El dia 29. Cine-fòrum amb la pel·lícula El intercambio. A
les 21.45 h, al Casal de Cultura
El dia 30. III Mostra de Teatre. Vida. Aula Municipal de
Teatre. Grup avançat. A les 19 h al Teatre Municipal

EL RETRAT Miguel Ángel Bueno Aranda

altres propostesdel mes
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