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El Ple de l’Ajuntament ha aprovat la
modificació del tipus de gravamen de
l’Impost sobre Béns Immobles urbans
per a l’any 2010. L’objectiu és reduir

l’impacte que l’increment dels valors
cadastrals efectuat per la Direcciío
General del Cadastre, tindrà en el rebut
de l’any vinent.



En el conjunt d’expedients de lleves militars que es conser-
va a l’Arxiu Municipal, n’hi ha un de molt antic i molt com-
plet, el de 1897. L’anàlisi dels documents que conté dóna
idea de quina era l’aportació anual d’un poble petit com
Montornès (d’uns 1.100 habitants) a l’exèrcit espanyol.
Formen la llista de la lleva de 1897 tots els nascuts el
1878. Inicialment són 17 nois, però queden reduïts a 12
perquè n’hi ha que resideixen en una altra població. El 14
de febrer de 1897 a les 7 del matí, a l’Ajuntament que ales-
hores estava situat a l’actual plaça de Joaquim Mir, es fa el
sorteig per adjudicar un número a cadascun, que determi-
narà el lloc on farà el servei militar.
El primer diumenge de març tots han de presentar-se a la
casa consistorial per passar una revisió mèdica. Prèvia-
ment, se’ls mesura l’alçada perquè els qui no arriben a una
talla determinada queden exclosos de l’activitat militar.
També és el moment en què joves i familiars poden al·legar
raons per a l’exempció (ser fill únic i orfe de pare, tenir
algun defecte físic, etc.).
Els certificats mèdics, els signa el facultatiu Francisco
Purcalla. Qui penja els bans i porta les citacions és l’agutzil
Francisco Feliu. El secretari que signa tots els documents
és Esteve Ferrer i els alcaldes que intervenen són en Josep
Cuadradas i en Pere Maymó, a la primera i segona meitat
de l’any respectivament.
El dia 31 de juliol es publica la llista definitiva on figuren els
noms d’11 joves de 19 anys, la seva talla en mil·límetres i
el nom dels seus pares. Entre parèntesi i com a anotació al
marge, s’indica la destinació de cada futur soldat: la penín-
sula, Cuba o Filipines. A la tardor, són cridats de forma
progressiva per incorporar-se a un exèrcit que està en gue-
rra i que justament el 1898 serà derrotat pels Estats Units i
perdrà per sempre les darreres colònies.
La pèrdua de Cuba i Filipines, on van morir molts joves
reservistes, va començar a generar un sentiment antimilita-
rista entre la població catalana que es materialitzà uns anys
més tard, al 1909, en la Setmana Tràgica, una revolta que
afectà especialment la ciutat de Barcelona i que causà 106
morts i 355 ferits. El proper 25 de juliol se’n commemorarà
el centenari.
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Agost 2009
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Moreno: 1, 7, 13, 24, 25, 26, 29
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L’expedient de la lleva de 1897

MOSTRARI D’ARXIU

Joves soldats montornesencs de la lleva de 1897

Pere Altimira Valls
Tomàs Feliu Duñó

Pere Gurri Puigdelliure
Ramon Jordana Gausachs

Josep Jordana Pareras
Marcelino Juan Maymó

Eusebi Martras Martí
Isidro Mayolas Barbany

Joan Saborit Marata
Jaume Subirà Baró
Baldomer Vila Coll

Portada de l’expedient de la lleva de 1897 (AMMV. 8.2.1.1)



L’objectiu de la modificació ha estat reduir el tipus
de gravamen que aplica el Consistori a l’IBI perquè
l’increment dels valors cadastrals no provoqui aug-
ments importants en el rebut d’aquest tribut l’any
vinent.

Montornès és un dels municipis que es troba inclòs
en un procediment cadastral de valoració col·lectiva
de caràcter general que ha iniciat la Direcció General
del Cadastre, adscrita al Ministeri d’Economia i
Hisenda. La darrera revisió dels valors cadastrals a
Montornès data de 1995.

La Direcció General del Cadastre ha notificat a
l’Ajuntament de Montornès els valors cadastrals
nous resultants de l’actualització i que entraran en
vigor l’any 2010. Segons quina sigui la tendència
dels valors, normalment a l’alça, els ajuntaments
poden acordar un tipus impositiu de l’IBI diferent a
l’aprovat inicialment pel Ple Municipal.

En el cas de Montornès, a l’octubre de 2008 el Ple
Municipal va aprovar un tipus del 0,94% de l’Impost
sobre Béns Immobles i ara, el plenari ha acordat
que sigui menor, concretament del 0,82%.

La recaptació global de l’Ajuntament per aquest con-
cepte es mantindrà al mateix nivell de l’any 2009.

EEDDIITTOORRIIAALL

Impostos i responsabilitat social
En el moment actual de crisi, assegurar la cohesió social i
política del nostre municipi esdevé del tot necessari. No es
pot enganyar la ciutadania demanant rebaixar impostos i
alhora demanar més serveis. Tot i així, l’Ajuntament farà
bonificacions especials als comerços afectats per les obres, i
abaixarà el tipus impositiu de l’IBI per evitar que la revisió
cadastral feta aquest any faci augmentar el rebut de la “con-
tribució” en moments difícils.

Els ajuntaments estem prestant serveis però cobrant taxes
molt per sota del que caldria per poder cobrir els costos i,
per tant, aquests esforços sense més impostos, impliquen un
grau d’esforç col·lectiu del qual tots hem de ser responsa-
bles. No es pot demanar sense límits ja que, en aquest cas,
les despeses també seran il·limitades. Si diem que no a una
nova petició és perquè no podem assumir-la, no perquè no
volguem fer-ho.

Tot i que la situació és crítica, de moment gràcies a la bona
gestió econòmica, podem fer aquesta política de bonifica-
cions, fraccionaments i exempcions per a aquells ciutadans
amb situacions econòmiques difícils, i alhora podem pagar
totes les despeses de personal i dels serveis d’interès general.

Volem fer una crida a la solidaritat de tothom, a la solidaritat
dels veïns, de les entitats, de les associacions perquè és la
nostra obligació prioritzar les despeses públiques. No és el
moment de fer demagògia i doble moral, és el moment
d’ajudar per donar preferència a les polítiques socials. 

Volem protegir els més febles, però no podem ajudar tothom
amb ajuts socials, ni podem donar feina a les 1.600 persones
que es troben a l’atur. Volem sortir d’aquesta crisi amb l’ajut
de tothom, i només demanem més coherència, respecte i
responsabilitat política.

3

Daniel Cortés Martín
Alcalde

Modificada l’ordenança
reguladora de l’IBI de
2010
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, a la sessió
del 23 de juny de 2009, la reducció del tipus
impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles
urbans per a l’any 2010
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Hemos llegado al final del capítulo: el escorpión ha muerto. Él mismo, él solito se ha matado, se ha cla-
vado el aguijón en su propio cuerpo. El tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Se ha demostrado una

vez más la doble moral, la hipocresía, lo decimos porqué el Sr. José Antonio Montero ha conseguido lo que quería: vivir
de la política, el 100% de sus ingresos los va a recibir como tal. Fue nombrado el 4/5/2009 asesor (cargo de confianza)
de la Conselleria de Interior, con una retribución anual de más de 9 millones de las antiguas pesetas. 

Creemos que no es necesario que hagamos más comentarios. Él se descalifica por si solo, los hechos ya lo dicen todo, ya
no tiene argumentos, con su discurso de izquierdas y viviendo mejor que nadie. Nos viene a la memoria aquella canción
que cantaba con mucho arte Lola Flores, que dice: “Ay! Pena, Penita, Pena...”                           The End

Ésta es la gran incógnita para el próximo año ¿pagaremos más impuesto? La noticia era de espe-
rar, la Oficina del Catastro ha iniciado el procedimiento para revisar los valores catastrales de nues-

tras viviendas, lo que implicará su actualización. Por ello, ha habido que hacer un pleno extraordinario con el fin de que el
año que viene el IBI no nos suba de manera desproporcionada.

La cosa es que todo ha sido tan rápido y con tantas prisas que desconocemos si esta pequeña bajada del tipo impositivo
va a suponer un alivio real para nuestro bolsillos, o por el contrario, vamos a tener que pagar más por nuestras viviendas.

Pero no se preocupen, ni los miembros del equipo de gobierno ni el líder de la oposición tendrán problemas para pagar
sus impuestos.

S’ha aprovat la distribució, entre les diferents entitats esportives, dels diners destinats a subvencionar-
ne les activitats.

Per primera vegada s’han establert uns criteris objectius que primen, entre d’altres, la promoció de l’activitat física en gene-
ral, la participació especialment de la dona i dels escolars, i la implicació i extensió cap a la resta de la població. Aquest
ajut econòmic s’acompanya del suport que reben dels serveis municipals, brigada, policia i es complementa amb l’ús,
sense cap cost, de les instal.lacions esportives municipals. 

El suport de l’Ajuntament és important, però encara ho és més la bona gestió, l’entusiasme, la il.lusió, la creativitat, la ima-
ginació que sens dubte hi posen tots ells per tirar endavant… i des d’aquí volem animar tots els clubs a continuar-ho fent.

La  vergonyosa passivitat de l’Ajuntament davant la crisi no ha d’impedir una resposta ciutadana. Estem
convençuts que els moments difícils han de permetre donar pas a experiències de solidaritat i d’ajuda
mútua entre els veïns. 

Ara més que mai és necessari recuperar el compromís amb les persones més properes i organitzar res-
postes col·lectives davant les dificultats quotidianes. 

Sovint ens preguntem què podem fer i ens sentim impotents davant els problemes. Però hem d’entendre que, com ha pas-
sat en altres moments difícils, no ens podem tancar a casa o cercar solucions només individuals. Així no tenim res a fer.
Per què no una assemblea d’aturats/des al poble? Per què no un grup d’ajuda a les famílies amb dificultats? Per què no
intercanviar serveis com es feia abans? Per què no grups per informar i assessorar qui ho necessiti? Ànims. Compteu amb
nosaltres.

Felicitats al nou president del parc 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

4

Des del Grup municipal socialista volem felicitar el nostre alcalde pel seu recent nomenament
com a nou President del Parc de la Serralada Litoral, un consorci format per catorze ajunta-

ments del Maresme i el Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, els quals han elegit el nos-
tre alcalde en substitució de l’alcalde de Teià, Andreu Bosch.

No és un càrrec retribuït per cap concepte. No és un càrrec de confiança com el del Sr. Montero de 56.000 euros adjudi-
cat a dit per un company de partit. És un càrrec d’una enorme responsabilitat, que hem de valorar encara més tenint en
compte que és l’únic alcalde socialista del Consorci i que ha estat elegit per unanimitat. 

El principal objectiu és aconseguir per a Montornès la declaració de 400 hectàrees com a espai d’interès natural per així
preservar-les per a les generacions futures.

Respostes ciutadanes davant la crisi

Suport a l’esport

Capítulo final: El cuento del escorpión y la rana...  ICV-EUiA

Revisión de los valores catastrales ¿Subida del IBI?

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

Ángeles Menchén. Grup Municipal Cutadans



Una de les etapes en territori català incloses a l’edició d’enguany
del Tour de França 2009 passarà per Montornès. Concretament
serà la sisena etapa que es disputarà el 9 de juliol entre Girona
i Barcelona.

La BV 5001, coneguda també com la carretera de la Roca a Sant
Adrià del Besòs, que travessa el municipi per les avingudes de
l’Onze de Setembre i de Barcelona, romandrà tancada a la cir-
culació de vehicles de 13 a 18 h. 

El tancament controlat d’aquesta via
serà des de Vilanova del Vallès fins a
Sant Fost de Campsentelles. 

Segons les previsions dels
organitzadors del Tour de
França, els ciclistes pas-
saran per Montornès
entre les 14 i les 17 h.

Les rutes alternatives
són les interurbanes
C-35, C-17 i l’auto-
pista AP7, i les urba-
nes, Gran Vial, Vial
Nord, carrer de les Tres
Creus i Camí Ral.
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El Ple Municipal ha aprovat, a la ses-
sió del 2 de juliol, la declaració del
jaciment ibèric de la muntanya de Sant
Miquel Bé Cultural d'Interès Local
(BCIL).

Aquesta declaració és una de les
actuacions immediates que s’han
recomanat en un estudi sobre el jaci-
ment que es va presentar a l’Ajunta-
ment de Vallromanes, a començament
del mes de juny. 

L’objectiu és la preservació patrimo-
nial i la protecció física del jaciment
ibèric que està situat entre els termes
municipals de Montornès i de Vallro-
manes.

L'informe, subvencionat amb 12.000
euros per l'Oficina de Patrimoni Cul-
tural de la Diputació de Barcelona, ha
estat elaborat pels professors del De-
partament de Ciències de l'Antiguitat i
l'Edat Mitjana de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, Josep Guitart i
David Asensio.

Després d'un intens treball de recerca
documental i de materials conservats,
els experts presenten, com a novetat,
la hipòtesi que el jaciment correspon a
un nucli laietà d'una entitat elevada,
tant en l’àmbit urbanístic com en el
socioeconòmic. Segons l’estudi, les
dimensions de l'assentament, amb
una superfície mínima entre 1,5 i 2,5

hectàrees, evidencien que es tractava
d'una ciutat mitjana amb la funció de
capital del territori.

Els professors Guitart i Asensio han
determinat que l'ocupació ibèrica del
nucli de la muntanya de Sant Miquel
pot arrencar almenys des de la segona
meitat del segle cinquè abans de Crist.

Un estudi dels professors Josep Guitart i David Asensio posa de manifest que el jaciment correspon a una ciu-
tat mitjana

El jaciment ibèric de la muntanya de Sant Miquel
declarat Bé Cultural d’Interès Local

Obertura al trànsit del carrer 
d’Antonio Machado

Durant el mes de juny, es va obrir al trànsit el carrer d’Antonio
Machado, afectat per les obres de construcció del traçat de
l'AVE. Tot i així, de forma puntual, hi pot haver restriccions de
la circulació quan les necessitats dels treballs que es duen a
terme a la zona ho requereixin.

Des de l'estiu passat, l'empresa ALDESA PEI, encarregada de
les obres del tram Montornès - la Roca de la línia d'alta veloci-
tat, ha treballat en aquesta zona de Montornès Nord on es
construeix el fals túnel de 182m que hi ha projectat des del
carrer d'Antonio Machado fins a prop del carrer de Carles Riba. 

L'Ajuntament va sol·licitar a ADIF, l'empresa pública adscrita al
Ministeri de Foment i encarregada de les infraestructures ferro-
viàries de l'Estat, l'obertura del carrer d'Antonio Machado per
millorar l'actual situació de mobilitat a Montornès Nord.

La sisena etapa del Tour de
França 2009 passa per

Montornès

El pas de la cursa ciclista gal·la pel municipi, el 9
de juliol, provocarà algunes restriccions en el trànsit

Vista de la zona excavada l'any 1963 pels professors Ripoll, Barberà i Monreal. Imatge extreta de la revista
"Excavaciones arqueológicas de España" núm. 18, de 1964



El projecte, que té un import de 2.201.044,94
euros, preveu corregir, en un termini de set
mesos, les deficiències del pont que uneix
Montornès i Montmeló per sobre del riu Besòs.

El document recull, entre d’altres coses,
l’enderroc de la part superior del pont i la cons-
trucció d’una nova plataforma perquè el viaducte
passi dels 8,9m d’amplada actuals a 11. Això per-
metrà l’ampliació de les voreres, la calçada i la
millora de les tanques de seguretat.

La intervenció inclou una de les peticions dels
ajuntaments de Montornès i de Montmeló que és
la creació de voreres en el tram de la BV 5001
comprès entre la masia Alsina i el pont.
S’habilitarà un espai per a la parada de bus i un
pas de vianants regulat amb semàfor. A més, la
Diputació ha projectat la millora dels accessos al
pont des de la BV-5001.

Montornès ha mostrat preocupació per les afecta-
cions de la font de Santa Caterina a causa dels
futurs treballs d’ampliació del viaducte.
L’emplaçament de la font és tot just a la zona en
la qual el projecte de la Diputació preveu ampliar
la plataforma del pont per facilitar l’accés dels
vehicles.

El pont sobre el riu Besòs es va inaugurar el dia 9
de juliol de 1959, enguany farà el seu cinquantè
aniversari. Les obres de construcció van
començar dos anys abans, l'any 1957. 
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Projecte de remodelació del pont sobre el riu Besòs

La Diputació, propietària del viaducte, proposa l’ampliació de la calçada i les voreres i la millora de les tan-
ques de seguretat per evitar accidents

Fase d’estudi de les propostes ciutadanes 
per al pressupost municipal de 2010

Més de 150 persones i associacions han aportat propostes per incloure al pressupost municipal de 2010

El 20 de juny es va tancar 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 de l’any vinent
engegat el passat mes de març per la regidoria de Relacions
Ciutadanes i Participació.
D’entre les gairebé 300 aportacions rebudes, n’hi ha que tenen a
veure amb la mobilitat, els equipaments, els grans projectes del
municipi i la millora de parcs i jardins.
Ara, en la següent fase del procés, un equip tècnic valorarà cadas-
cuna de les propostes. Les que compleixin amb criteris de viabilitat
tècnica i pressupostària passaran a ser candidates perquè siguin
escollides pels representants de les entitats i associacions de
Montornès. El resultat de l’elecció s’incorporarà a l’aprovació
ordinària del pressupost municipal de 2010.
Abans de tot això, però, la valoració tècnica es transmetrà a les for-
macions polítiques representades a l’Ajuntament, i es comunicarà a
totes les persones participants el destí de la seva proposta (si
segueix en el procés, si es deriva a manteniment, si ja està previst
fer aquella acció, etc). Per a més informació es pot consultar el web
municipal (www.montornes.cat).

Pont sobre el riu Besòs, el juliol de 2008

Vista del pont. Any 1960. Postal editada per Carreras Castells. AMMV

Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Montornès estudien el projecte de reparació i ampliació del pont de la
carretera BV-5156 que ha presentat l’Àrea d’infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació

Algunes de les propostes ciutadanes fan referència a la supressió de
barreres arquitectòniques a Montornès Nord



El Ple Municipal va aprovar, a la sessió del 4 de juny de
2009, la modificació del reglament que regia des de l’any
1988 el funcionament dels dos casals dels avis de
Montornès
Entre les novetats introduïdes, hi ha la regulació dels socis;
el sistema d’eleccions, que deixarà de ser per persones i
passarà a ser de candidatures formades per cinc membres;
i la creació, tal i com estableix la llei, d’un consell assessor
integrat per representants dels casals i de l’Ajuntament.
Una altra aportació nova és la desaparició de diferencia-
cions entre el Casal de Montornès Nord i el de Montornès
Centre.
La comissió de redacció del reglament nou ha estat forma-
da per tècnics de l’Ajuntament i regidors dels grups muni-
cipals. Posteriorment, les juntes dels casals de la gent gran
van donar el seu vist-i-plau.

Treballadors socials de la Creu Roja han iniciat durant el
mes de juny les primeres visites a les persones més grans
de 80 anys del municipi, que no són usuàries del
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, per tal
d’apropar-los, en cas que ho necessitin, atenció i recursos
socials.

Les visites formen part del programa Els serveis socials
més a prop que han posat en marxa l’Ajuntament de
Montornès i l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona, en col·laboració amb la Creu Roja. 

L’objectiu és facilitar l’accés a serveis de proximitat,
d’assistència personal i d’ajuda domiciliària perquè les per-
sones més grans de 80 anys del municipi puguin tenir el
major grau d’autonomia possible en el seu entorn.

Mitjançant una entrevista personal, els professionals recu-
llen dades que serveixen per elaborar un informe. D’aquesta
manera, s’identifiquen possibles situacions de risc o de
mancances en aquest sector de la població que mai ha tin-
gut contacte amb el Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament i, a partir d’aquí, es gestionen els recursos
socials i comunitaris per pal·liar i millorar aquestes cir-
cumstàncies. 
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Reglament nou per als casals de la gent gran

Inici del programa “Els serveis socials més a prop”

Per primera vegada es proposa a Montornès un monogrà-
fic adreçat a aquelles persones que treballen o tenen cura
d’infants amb necessitats educatives especials.

Del 6 al 14 de juliol, a la seu de l’Escola Municipal de
Música, s’impartiran les sis sessions matinals del
monogràfic que té una durada de 24 hores. 

L’objectiu de la iniciativa és oferir a familiars, monitors i
persones que treballen en l’àmbit de l’educació i del temps
de lleure recursos, tècniques i coneixements bàsics sobre
els infants amb necessitats educatives especials.

L’antic reglament de funcionament d’aquests equipaments ha estat revisat i adaptat a la normativa actual

Monogràfic sobre infants amb necessitats educatives especials   

A Montornès, prop de 350 persones més grans de 80 anys es poden beneficiar de l’actuació

Una cinquantena de persones més grans de 80 anys de Montornès ja han rebut la visita de treballadors socials
de la Creu Roja per avaluar si necessiten recursos d’atenció social
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FETS VIUS

Reglament actualitzat 
del servei d’autotaxi

L’actual normativa d’aquest sector data de l’any 2000. La
revisió del document ha permès, entre d’altres coses,
adaptar i actualitzar els preceptes a la Llei 19/2003, de 4
de juliol, del taxi, dictada per la Generalitat. 
El reglament recull els drets i les obligacions dels presta-
dors del servei d’autotaxi i de les persones usuàries. Una
de les novetats introduïdes ha estat la regulació del servei
de guàrdia que s’ha fixat a la nit, entre les 22 i les 8 h. El
document estableix l’obligació de disposar d’un telèfon
(93 568 09 97) a la parada que haurà de desviar les tru-
cades del servei de guàrdia al taxista que correspongui.
La norma sobre la prestació del servei d’autotaxi a
Montornès dicta que els vehicles han de portar l’escut del
municipi segons el model designat per l’Ajuntament com
element identificador de la població a la qual pertanyen.
La regidoria de Mobilitat, Transport Urbà i Planificació
Estratègica ha subvencionat la identificació local dels
vehicles del servei d’autotaxi

El Ple Municipal va aprovar, a la sessió del 7 de
juny, la modificació del reglament del servei
d’autotaxi de Montornès del Vallès

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, un certificat
d’empadronament a Montornès o a Vallromanes i el full d’inscripció a l’OTG
del SOC (antic INEM)

BORSA DE TREBALL

El pati del CEIP Sant Sadurní
s’obre al públic el juliol

Farmacèutic/a 
(Montornès del Vallès))

Mosso o dona de neteja
(Vallès Oriental)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: ordinari a
temps parcial
Requisits: experiència en neteja
industrial
Horari: de 6 a 11 h

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: temporal
Requisits: Licenciatura de farmà-
cia i experiència laborals en tas-
ques pròpies d’oficina
Horari: jornada completa, partida o
parcial (3 tardes i 2 matins)

Mosso/a de magatzem
(Montornès del Vallès)

Operaris/àries de producció
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 3
Tipus de contracte: relleu
Requisits: es valorarà el carnet de
condutor de carretons elevadors
Horari: torns durant el període
d’estiu

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

Aquest mes de juliol el pati del CEIP Sant Sadurní s’obre
unes hores al dia per a ser utilitzat com a espai d’oci.
L’objectiu municipal és oferir un espai públic addicional a les
famílies perquè els infants i joves puguin jugar. Dos volun-
taris de protecció civil vetllen per tal que es faci un ús
correcte de la instal·lació.
En principi s’ha buscat un recinte cèntric com el pati de
l’escola de Sant Sadurní, situat a la confluència de la plaça
de Joan Miró i el carrer de Jaume Balmes, per dur a terme
una prova pilot. Si aquesta experiència resulta positiva, la
pràctica es pot estendre als patis d’altres escoles del muni-
cipi.
El fet que el pati del CEIP Sant Sadurní disposi d’una pista
senyalitzada i cistelles permet els infants, per exemple,
jugar a futbol i a bàsquet, una pràctica prohibida a bona part
dels espais públics que estan dotats amb mobiliari infantil.

Apagada analògica a
Montornès a l’abril de 2010
El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha informat que
l’apagada del repetidor de televisió de Vallromanes el 30 de
juny ha afectat la cobertura del senyal analògic en alguns
habitatges de Montornès que tenien orientada l’antena cap
a aquest repetidor. En el cas dels canals de Televisió de
Catalunya les emissions analògiques cessaran la segona
setmana del mes de juliol. Les cadenes estatals ho faran
quan s’assoleixi el nivell de cobertura de TDT.
La Generalitat ha confirmat que l’apagada analògica per a la
gran majoria de les llars de Montornès tindrà lloc el 3
d’abril de 2010, que és quan el repetidor de Manso Calders,
cap al qual estan orientades bona part de les antenes del
municipi, deixarà de rebre el senyal de Collserola. 
A partir d’aquesta data, als habitatges que no s’hagin adap-
tat a la TDT no es podrà veure la televisió. 
Més informació a www.tdt.cat i www.televisiondigital.es

L’espai està obert de dilluns a divendres, 
de 18.30 a 21 h





La regidoria de Cultura i Festes, les entitats i les associacions
del municipi ultimen aquest mes de juliol la programació de
Festa Major, que se celebrarà el tercer cap de setmana del
mes de setembre.
Enguany els Gegants de Montornès, que fan 20 anys, tindran
un protagonisme especial. Seran els encarregats de fer el
pregó i seran presents a la samarreta de la festa. Un any
més, l’espectacle piromusical, la cremada de l’Ajuntament a
càrrec de la colla de Drac i Diables de Montornès, les cerca-
viles i les activitats de les colles de Pereantons i Bartomeus
formaran part del programa de Festa Major.
El concert del divendres a la nit al Pavelló Municipal
d’Esports anirà a càrrec de Lax’n’Busto. L’entrada costarà 3
euros. La mateixa nit, a l’envelat, la companyia Teatre de
Guerrilla oferirà l’espectacle Fum. El preu per accedir a la
representació és de 6 euros. Les entrades es posaran a la
venda al mes de setembre al Centre Juvenil Satèl·lit (carrer
de la Llibertat, 10) i a l’establiment IKE Frutos Secos (carrer
Major, 16).
En aquesta edició, la Festa Major tornarà a comptar amb
l’orquestra Maravella i per sisè any amb l’humor i la música
d’Hotel Cochambre. D’altra banda, davant la bona acollida de
l’any passat, el Teatre Municipal serà l’escenari del segon
certamen de monòlegs del municipi. 
D’acord amb el previst, el recinte firal se situarà novament al
costat de l’avinguda d’Ernest Lluch, a l’espai que la separa
del riu Mogent.
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Lax’n’Busto i Teatre de
Guerrilla a la Festa Major

Nova etapa del Centre Juvenil Satèl·lit

El pregó de la festa anirà a càrrec dels gegants que
celebren el vintè aniversari. La samarreta de la Festa
Major també en farà al·lusió.

La redefinició de l'equipament del carrer de la Llibertat com a espai d'ús
exclusiu per a joves és conseqüència de la posada en marxa del Centre
Infantil la Peixera, al carrer Vallès, a començament de 2009

E l
c e n t r e
juvenil del
carrer de la
Llibertat es va
inaugurar durant
la Festa de Sant Sadurní
de 2001 amb el nom de Centre
d'Iniciatives Juvenils i Culturals
(CIJC). Amb la incorporació d'espais i
activitats per a infants, l'equipament
va prendre el nom l'any 2007 de
Centre Infantil i Juvenil (CIJ).

Ara, recuperada la seva tipolo-
gia d'equipament exclusiu per a

joves, el centre inicia una
nova etapa amb un nom

nou, resultat d'una
enquesta plantejada
el passat mes de
febrer al web munici-
pal, i una nova imatge
gràfica. 

Durant les darreres set-
manes els dinamitzadors

de l'Espai Jove del Centre
Juvenil Satèl·lit han desen-

volupat activitats a les places i
espais públics del municipi. 

L'equipament manté el servei d'infor-
mació juvenil, d'aules d'estudi, de
noves tecnologies, i el suport del per-
sonal del departament per atendre i
assessorar els joves que s'hi adrecin.

Cada divendres. 
- La Biblioteca surt al mercat.
De 10 a 13 h, al mercat setmanal de
Montornès Centre
- Estival Petit Festival. A les 20
h, als Jardins de Can Xerracan

El dia 9. Xerrada El autoconoci-
miento como fuente de salud, a
càrrec de M. Àngels Mestre. A les
19 h a la Biblioteca

El dia 29. Xerrada radiofònica:
Els vehicles. Els tallers d’arran-
jaments. A les 11.15 h, al 91.2 de
l’FM 

Fins al 25. Exposició Fotògrafs
de Montornès. A la Galeria
Municipal de Can Xerracan

Fins al 31. Cicle Viatges i
Viatgers. Xerrades i exposicions
al Centre Juvenil Satèl·lit

altres propostes
del mes

www.montornes.cat



L’Eva té 34 anys, és de Montornès però viu a Barcelona. Bé, hi
viu quan no viatja, i això ho fa deu dies al mes. L’Eva treballa en
una multinacional francesa de moda (noia/jove) “Em dedico a
buscar tendències, a estudiar les necessitats d’aquesta franja
d’edat, què escolten, en què s’interessen, com vesteixen… La
meva feina implica viatges constants, a fires de moda, d’art, de
mobles… Viatges internacionals de recerca de tendències”. Per
aquest motiu, l’entrevista amb l’Eva l’hem feta via internet. És
inquieta, creativa, li agrada molt la seva feina i no suporta la ruti-
na.

Ens explica que actualment només viatja a les “Hot Cities”, ciu-
tats on les tendències són més ràpides com Tòquio, Nova York,
Los Angeles, Londres… De totes, Tòquio és la que més li agra-
da. L’Eva va estudiar Belles Arts a Barcelona i després d’acabar la
carrera a Nottingham, al Regne Unit, va entrar a treballar a
Mango en el departament d’aparadorisme com a supervisora
internacional. “Va ser una època molt intensa, d’aprendre i de
conèixer gent, de treballar a uns ritmes de vertigen i de viatjar
tant que no sabia a quin país estava quan m’aixecava al matí”. 

Diu que les aficions li duren poc. Ha fet fotografia de moda, de
documental, va tenir una discogràfica amb un amic, una petita
agència d’il·lustració…”Ara em passo les hores entre viatges lle-
gint a Internet blocs de ciència, política i disseny”.

Projectes de futur? “Visc bastant al dia, no tinc projectes a llarg
termini. L’únic projecte que tinc és aixecar-me al matí i fer el que
m’agrada i em fa feliç”.
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EL RETRAT Eva Martínez Busquier

Els millors esportistes de 2008

En la seva novena edició, la Festa de
l’Esport de Montornès, celebrada el
passat 12 de juny al Pavelló Municipal
d’Esports, ha passat de ser un sopar

restringit a entitats a un acte obert al
públic acompanyat d’un refrigeri.
L’esdeveniment va aplegar a l'entorn
de 400 persones.

Marta Molina Guerrero, del Club
Karate Montornès, ha estat nomenada
millor esportista de l’any 2008 en
categoria sènior femenina. El millor
esportista sènior masculí ha estat el
corredor del Club Esportiu Montornès
Atletisme, Iván Limia Boo.

En categoria infantil els premis s’han
atorgat a Carla Rodríguez Haro, també
del Club Esportiu Montornès Atle-
tisme, que ha rebut el guardó per
segon any consecutiu, i a Juan García
Ruiz, del Club Karate Montornès.

Com a millor equip infantil s’ha nome-
nat l’equip aleví femení del Club
Karate Montornès i el millor sènior ha
estat el del Club Futbol Montornès.

Finalment, CADAC, SL, espónsor del
Club Futbol Montornès, ha estat esco-
llit millor patrocinador de l’any passat.

La karateca catalana, Cristina Feo, va
ser la convidada d'honor de la festa

La nit de l’esport de Montornès va aplegar unes 400 persones al Pavelló Municipal d'Esports. L’atletisme i el
karate s’han endut bona part dels guardons, en una festa que va tenir com a convidada d’honor la karateca
Cristina Feo

Els guardonats amb l'alcalde, Daniel Cortés, el regidor d'Esports, Didac Giribets, i la karateca, Cristina Feo
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