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MOSTRARI D’ARXIU
La “Samesfort”, fàbrica de bombes a
Montornès durant la Guerra Civil
armamentística que hi va haver entre
1936 i 1939. Un centre productiu
d’aquesta mena era considerat secret
governamental.

A principis de 1935 es va obrir a
Montornès una fàbrica de bicicletes.
Se la coneixia com a can Quintana
perquè la gestionava el barceloní
Francisco Quintana Pallàs, tot i que el
nom oficial de l’empresa era
Samesfort i que el propietari real era
l’industrial Josep Samsó Rius, sogre
del primer.
El taller de velocípedes estava situat
entre la carretera i el carrer de Prat
de la Riba, més o menys on avui hi
ha un bloc de pisos amb un establiment concessionari de cotxes.
Donava feina a un nombre reduït de
treballadors i era una de les primeres
fàbriques que s’instal·lava al poble.

No se sap amb certesa si el perill que
suposava l’existència d’aquesta fàbrica al poble, va ser la causa real de la
construcció d’un refugi contra els
bombardeigs molt proper al taller, a
tocar del torrent de la Torre. El que
és segur és que en temps de postguerra, al terra d’una de les capelles
laterals de l’església de Sant Sadurní,
hi va haver uns canelobres la base
dels quals eren dues bombes de
morter reaprofitades provinents del
taller montornesenc.

Any i mig després esclatava la Guerra
Civil, els propietaris van haver de
marxar i es col·lectivitzà la producció.
El govern incautà el taller i el destinà
a la fabricació d’armes. Tot apunta
que aquí a Montornès, bàsicament,
es tornejaven bombes que després
eren traslladades a un altre indret per
carregar-les amb munició.

Eren unes peces idèntiques a la
bomba que hem pogut fotografiar
tornejada a la Samesfort dels anys 30
i procedent d’una col·lecció particular. De 28,5 cm d’alçada, 8 cm en el
punt de diàmetre màxim i 3 Kg de
pes (sense munició), és l’únic testimoni que ens queda d’aquesta excepcional activitat productiva local.

Hi ha gent d’avançada edat al municipi que encara recorda aquesta fàbrica de bicicletes reconvertida. Hi
havien treballat, entre d’altres, en
Salvador Mas, en Serafí Torner, en
Pere Galí i en Baldomero Núñez. Els

Bomba de 80 mm fabricada a la Samesfort de
Montornès. Col·lecció particular

documents de l’Arxiu Municipal testimonien que la Samesfort va existir
entre 1935 i 1942, sempre com a
taller on es feien bicicletes, però en
cap cas esmenten res de l’activitat

Després de la Guerra Civil, ara fa 70
anys, en Quintana va reprendre el
negoci de les bicis, però l’any 1942
va tancar-lo definitivament. Una nova
aventura comercial l’esperava a la
ciutat comtal.

Logotip de l’empresa Samesfort imprès en una carta de 1940. AMMV. Expedients de Contribució Industrial
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La Secretaria de Telecomunicacions i Societat
de la Informació procedeix a l’apagada
analògica als municipis amb plena cobertura
del senyal de la TDT

EDITORIAL

S’avança l’apagada de la
TV analògica a Montornès
Abans d’acabar el mes d’octubre la Generalitat
aturarà les emissions del repetidor de televisió
analògica situat al turó de Manso Calders que
dóna cobertura a les llars de Montornès Centre.
Amb aquesta apagada i la realitzada el passat mes
de juny al centre emissor de televisió analògica de
Vallromanes, Montornès s’afegeix al grup de
municipis de Catalunya on el desplegament del
sistema de televisió digital terrestre és complet,
abans del cessament total de les emissions analògiques previst per al 3 d’abril de 2010.
A partir de la segona quinzena d’octubre, als habitatges que no s’hagin adaptat a la TDT no es
podrà veure la televisió.
Els ciutadans que no tinguin una correcta recepció
del senyal de la TDT als seus habitatges, hauran
de fer revisar l’ajust de les antenes.
Al web de la Generalitat hi ha una relació
d’instal·ladors autoritzats. L’adreça és
www.gencat.cat/societatdelainformacio/stsi/ict.
La pàgina www.tdt.cat ofereix informació sobre
l’adaptació al sistema de la TDT.

Els fons europeus arriben a
Montornès
Desprès que el projecte “Montornès Nord Actua” hagi estat
un dels guanyadors de la última convocatòria de la Llei de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial amb un pressupost de 10 milions d’euros,
Montornès ha aconseguit una subvenció dels Fons Europeus
FEDER per executar el projecte “Parc Arqueològic i Natural
Observatori de la Via Augusta” amb un pressupost d’un milió
d’euros més.
S’hi van presentar més de 600 projectes, però el nostre, que
pretén la recuperació integral de la muntanya de les Tres
Creus, ha resultat guanyador. Des d’aquest paratge, situat en
un emplaçament privilegiat, es pot gaudir d’una panoràmica
excepcional de la plana vallesana. L’indret constitueix un
reducte natural que hem de recuperar i preservar per a les
generacions futures pels seus valors mediambientals, històrics i arqueològics.
El projecte, que es complementa amb l’actuació de la Llei de
Barris, preveu la ubicació d’un punt d’informació del parc i la
recuperació del patrimoni natural que es troba al seu entorn,
així com l’arranjament dels camins i les vies d’ accés i la creació dels serveis necessaris per a afavorir la visita pública.
El jaciment de can Tacó - turó d’en Roina ha estat reconegut
per la Generalitat de Catalunya com un dels béns més rellevants del patrimoni cultural català. Aquest fet i la recuperació
natural de la muntanya actuaran com a motor turístic
d’aquest projecte que haurà d’estar finalitzat durant el primer
trimestre de l’any 2011. No és estrany que el mateix president
de la Generalitat de Catalunya hagi volgut conèixer en primera
persona aquests projectes que faran que Montornès sigui un
municipi conegut arreu de Catalunya.
Daniel Cortés Martín
Alcalde
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GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
La tradició de la Festa Major
Malgrat la crisi i la pluja, Montornès ha tornat ha gaudir d’una Festa Major molt participativa i
oberta a tothom amb més de 40 activitats adreçades a tots els públics que han omplert el nostre municipi.
El color de les samarretes de Festa Major, el cercavila, la cremada de l’Ajuntament, els concerts, la Rockmeria, la festa
infantil, les atraccions de la fira, les actuacions a l’envelat, els gegants que ja han fet 20 anys i el Ceballot que n’ha fet 15,
els grallers, puntaires, els diables, els espectacles, la tómbola, les activitats esportives i culturals, la guerra de globus
d’aigua... han estat, juntament amb l’Ajuntament de Montornès, els responsables d’aquest èxit col·lectiu.
El que ha quedat demostrat és que l’emplaçament que sempre ha defensat el grup municipal socialista, tot i les crítiques
del primer any, és el millor. Encara esperem la proposta de l’oposició.

Impostos i taxes municipals davant la crisi
És evident que la crisi continua i segueix afectant especialment les famílies amb dificultats econòmiques. L’atur a Montornès és un dels més alts de Catalunya, així que les dades parlen per elles mateixes. En moments així l’obligació de l’Ajuntament és orientar tots els seus esforços i actuar seriosament.
Un any més, el nostre grup ha presentat propostes per als impostos i taxes municipals del proper exercici. La principal és la congelació dels preus, tal com faran molts ajuntaments. Si l’IPC s’ha enfonsat,
no es pot aplicar cap pujada com la de l’any passat (del 5%).
També proposem d’establir bonificacions pensant en les famílies (IBI), en l’estalvi energètic i la reducció de la temporalitat en la feina (IAE), i en reduir la contaminació (impost de vehicles).
Hem insistit en la necessitat de refer la taxa d’escombreries, cal recordar que és la més cara de l’entorn, i que afecta les
llars i també els comerços.

Millorem el servei al ciutadà
En pocs dies finalitzaran les obres d’adequació de l’espai destinat al Servei de Promoció Econòmica.
Aquesta ampliació ens ha de permetre millorar l’atenció ciutadana i dotar-nos de més personal que agiliti les gestions i el suport que en aquests moments requereix malauradament tanta gent afectada per les
conseqüències de la crisi econòmica.
Correspon al govern de la Generalitat i a l’Estat prendre les mesures necessàries per afrontar amb èxit aquesta crisi i no
ho estan fent. Països del nostre entorn comencen a veure els resultats positius d’haver pres decisions valentes i coherents
i, en canvi, aquí continuen desorientats, sense tenir idees clares, i preparant ara una pujada d’impostos en contra de
l’opinió dels millors economistes.
Nosaltres, des de l’Ajuntament, continuarem posant el nostre granet de sorra i confiant que els actuals governs canvïin
d’idees o que els ciutadans canvïin aquests governs.

Uno de los problemas históricos: el transporte público
A lo largo de los años han ido pasando diferentes gobiernos. Todo lo han hecho menos planificar la ciudad
para las personas. Ahora nos encontramos que Montornès ha crecido, pero con escasas infraestructuras
y equipamientos. Esto nos limita mucho si queremos ofrecer servicios de calidad. Tenemos un largo camino por recorrer.
Hace algo más de un año que el PP forma parte del gobierno. Estamos trabajando para que el cambio sea una realidad. Es
difícil porque sólo tenemos una representante. Nos hemos fijado como meta dotar a la población de mejores servicios. En
concreto, el transporte público interurbano, enlazar el centro con las urbanizaciones, y también las zonas industriales.
La competencia no es municipal sinó del Govern de la Generalitat. Por eso desde la concejalía de Transporte, hemos elaborado una propuesta para que se amplíe el transporte público a su paso por el municipio. Ahora son ellos, sólo ellos los
que deben decidir. Nosotros ya hemos hecho nuestros deberes.
Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat

Titulares
Ha empezado el curso escolar y hay más barracones en el instituto.
Vandalismo: Once familias se han quedado sin vehículo en una noche, por no hablar de los daños
en las viviendas y el miedo vivido.
Atrapado en Montornés por las obras de ZP y la movilidad de la Tarrés: ¿por dónde salgo?
El Ayuntamiento implanta el mobiliario urbano de moda sin mermar el presupuesto: “cacas de mascotas”.
Podríamos llenar el programa “España directo” con lo que pasa en nuestro pueblo, pero la verdad es que ser famosos por
eso no es precisamente lo que los ciudadanos esperamos. A esto hay que sumar que no queda un edificio libre de alguna
pintada, lo que supone un grave perjuicio para el propietario que tiene que “borrar” su fachada o para el bolsillo de todos
los ciudadanos si es el Ayuntamiento quien manda que lo limpien.
¿Y qué hace el Ayuntamiento? Cobrar a fin de mes.
OCTUBRE - 2009
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El president Montilla, a Montornès
El president de la Generalitat, José Montilla, va visitar el 25 de setembre Montornès Nord per conèixer
els projectes de futur que s’executaran amb els ajuts
de la sisena convocatòria de la Llei de millora de
barris
José Montilla, acompanyat per Oriol Nel·lo, secretari per a
la Planificació Territorial de la Generalitat, va ser rebut, a la
plaça de l’Església, per l’alcalde, Daniel Cortés, per regidors
dels diversos grups municipals, per representants
d’entitats i associacions i per industrials de la zona. L'acte
de benvinguda també va comptar amb la presència del president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de diputats
del Parlament Català i del Congrés, i d’alcaldes de municipis veïns.

La comitiva a la plaça de l’Església

A la plaça de l’Església, l’alcalde va destacar al president
Montilla algunes de les actuacions incloses al projecte
d’intervenció integral a Montornès Nord.
Després de visitar el mercat i passejar per la plaça del
Poble, dos dels espais públics incorporats al projecte de
millora del barri, el cap del govern català es va adreçar als
ciutadans al Casal de la Gent Gran Nord.
El projecte d'intervenció integral a Montornès Nord preveu
38 actuacions i té un pressupost de 9,99 milions d'euros.
Les actuacions, que es desenvoluparan durant els propers
4 anys, han obtingut una subvenció de 4,99 milions d'euros
de la Generalitat a la sisena convocatòria dels ajuts de la
Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

Recorregut per la plaça del Poble

El projecte de Montornès per a la recuperació dels turons de les Tres Creus rebrà ajuts del programa de Fons
Europeus de Desenvolupament Regional, FEDER, per al període 2007 – 2013

La Unió Europea subvenciona la recuperació
dels turons de les Tres Creus
L’actuació, compartida amb l’Ajuntament de Montmeló,
preveu la restauració paisatgística dels turons, l’arranjament de les principals vies d’accés al jaciment i al futur
parc, i la construcció d’un punt d’informació per als visitants. El cost inicial de la proposta és d’1 milió d’euros.

Foto: Pere Cornellas

Els turons de les Tres Creus són un observatori privilegiat
de la Via Augusta al seu pas pel Vallès Oriental i el
Barcelonès. Per aquesta raó, al segle II aC, en ple procés de
romanització de la península, es va situar al cim d’un dels
turons un assentament romà destinat a controlar el territori. Des de la vessant natural, la muntanya de les Tres Creus
té gran interès com a illa biogeogràfica situada entre ecosistemes fluvials.

Els fons europeus FEDER destinaran prop de 500.000 euros
al projecte de creació d’un parc natural i arqueològic a la
muntanya de les Tres Creus que serveixi per a la posada en
valor del seu patrimoni natural de forma paral·lela al procés
de recuperació del jaciment de can Tacó – turó d’en Roina.
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Complementa aquesta intervenció als turons de les Tres
Creus, la construcció d’un centre d’interpretació de la natura i del paisatge a Montornès Nord. En aquest cas, el projecte de creació del futur equipament s’executarà amb els
recursos que el municipi ha obtingut de la sisena convocatòria dels ajuts de la Llei de millora de barris.
El darrer projecte de l’Ajuntament de Montornès que va
rebre recursos del programa FEDER va ser el de remodelació del col·lector de l’avinguda de la Llibertat l’any 2004. La
Unió Europea hi va destinar 140.000 euros.

Jornada de participació sobre el Pla Local d’Habitatge
La Sala d’Actes de l’Ajuntament acollirà el 29
d’octubre, a les 20 h, una jornada de participació
ciutadana sobre el Pla Local d’Habitatge (PLH)
L’objectiu és presentar l’anàlisi, la diagnosi sobre la situació de l’habitatge al municipi i una primera proposta
d’intervencions perquè els veïns puguin fer aportacions i
consideracions sobre el contingut inicial del Pla Local
d’Habitatge, elaborat per tècnics experts en la matèria.
El PLH és un document de caràcter estratègic que defineix
objectius i actuacions a promoure des del Consistori en
relació a l’habitatge per als propers sis anys.
L’Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la
Diputació de Barcelona és qui ha subvencionat l’estudi i
redacció del Pla que inclou un procés de participació ciutadana promogut per l’Àrea del Territori i la regidoria de
Relacions Ciutadanes i Participació.

La sala Stoping, centre d’oci juvenil
La Sala Stoping ha obert novament les portes al
públic, després de gairebé deu anys d’inactivitat
L’Ajuntament ha contractat la gestió de l’immoble municipal, que antigament era una discoteca, perquè es reconverteixi en un bar musical amb programació de caire lúdic
i cultural, en resposta a la demanda de pares i joves.
La sala, situada al passatge del Teatre, té un horari i propostes de tarda per al públic juvenil i un horari de nit durant
els caps de setmana per al públic més adult.
La durada del contracte és de quatre anys. L’adjudicatari té
l’obligació d’invertir en la millora de les instal·lacions a
l’entorn de 70.000 euros i de finançar projectes culturals i
musicals.
Stoping va deixar de funcionar com a discoteca l’1 de
gener de 2001.
Des d’aquell moment, la sala s’ha utilitzat per a la celebració d’algunes festes de cap d’any i, de forma puntual, ha
acollit esdeveniments de caire social i cultural.

Notificacions sobre la revisió cadastral
La Direcció General del Cadastre, adscrita al Ministeri
d’Hisenda, ha notificat als veïns de Montornès la revisió
dels valors cadastrals que entraran en vigor a partir de
gener de 2010.
De l’1 d’octubre fins el 30 de novembre es pot sol·licitar a
les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 14 h,
la correcció de les possibles anomalies o errors de les
dades del titular o dels béns immobles.
La petició ha d’anar acompanyada de la corresponent
documentació acreditativa.
El web municipal www.montornes.cat s’hi poden trobar els
models dels documents d’instància i de recurs.
OCTUBRE - 2009
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El Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball ha atorgat una subvenció de 122.945,85 euros
per a la contractació d’onze persones durant un termini de sis mesos

Concessió de quatre plans d’ocupació
Els Plans d’Ocupació tenen a veure amb l’atenció domiciliària, la mediació intercultural, el medi ambient i la
mobilitat, i les noves tecnologies
En total es formalitzaran onze contractacions: dues persones per al pla
d’ocupació de suport a les accions
d’atenció domiciliària municipal; dues
persones més per al pla de mediació
intercultural i cinc per al pla de gestió
de la millora del medi ambient i de la
mobilitat que tindrà com a objectiu la
senyalització i arranjament de camins
periurbans i de muntanya, i la neteja i
manteniment de zones verdes del
municipi i també del sector industrial.
El darrer pla d’ocupació està relacionat amb les noves tecnologies i permetrà la contractació de dues persones per fer, entre d’altres feines, la
digitalització del fons documental de
l’Ajuntament.
L’any 2008 es van desenvolupar a
Montornès dos plans d’ocupació amb
el suport del Departament de Treball,
que van donar feina a 7 persones. Els
plans van servir per enllestir les darreres feines de paleteria a can Coll i per
donar suport al servei d’inspecció de
la neteja viària.

El camí de la font de Santa Caterina és un dels accessos que s’arranjaran i se senyalitzaran

En general, els Plans d’Ocupació serveixen per facilitar la inserció laboral
de persones desocupades amb situacions d’extrema precarietat.

La Generalitat finança les contractacions i l’Ajuntament es fa càrrec de la
resta de despeses relacionades amb
cada projecte.

Els requisits de les persones que
poden optar a un pla d’ocupació els
determina el Servei d’Ocupació de
Catalunya i són força estrictes.

Cicle de tallers per prevenir la dependència personal
La proposta tracta d’ajudar a les persones grans a
mantenir les capacitats per evitar la pèrdua
d’independència
Un total de 32 persones grans de Montornès participen en
el projecte El repte de l’autonomia que han engegat el
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament i l’Obra
Social “la Caixa”.
Una de les novetats del programa és que 14 persones
grans amb problemes de mobilitat tenen a disposició, de
forma gratuïta, el servei de dos vehicles adaptats perquè
puguin assistir a les sessions.
Els tallers, que també són gratuïts, es desenvolupen els
dilluns i els dimecres, a les 10 h al Casal de la Gent Gran de
Montornès Centre, i a partir de les 12 h al Casal de
Montornès Nord.
La programació, que es perllongarà fins el mes de desembre, s’ha dividit en dos blocs. En el primer s’hi tractaran
aspectes cognitius, motrius i relacionats amb els sentits. Al
segon bloc es fomentaran les habilitats per al treball en
grup, i es reforçarà la confiança i l’autoestima, entre
d’altres qüestions.
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Edició nova de les
Escoles Esportives Municipals
Un total de 172 infants participen aquest curs 2009 – 2010 a les
activitats esportives extraescolars dels centres d’ensenyament de
Montornès, organitzades pel Departament d’Esports i les Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes

Alumnes de psicomotricitat de les EEM del curs 2008-2009

Enguany, les Escoles Esportives
Municipals (EEM) ofereixen sis disciplines esportives: psicomotricitat,
batuka, bàdminton, bàsquet, patinatge
i jocs preesportius. Aquesta darrera
proposta, que és una novetat respecte
el programa del curs passat, pretén
continuar amb el treball de psicomotricitat i complementar les sessions

amb l’apropament dels infants a
l’esport (futbol sala, bàsquet, handbol,
etc.) mitjançant una metodologia lúdica i divertida.
Les EEM estan obertes a tots els
esports sempre que les possibilitats
del centre, pel que fa a la demanda
dels seus alumnes, els horaris i les
instal·lacions ho permetin.

La proposta inclou dos tallers
sobre orientació del negoci i les
àrees a millorar

Formació per a
comerciants
A partir del mes de novembre es duran
a terme al Casal de Cultura, de 14 a
16.30 h, dos tallers de formació adreçats als comerciants del municipi. La
iniciativa compta amb el suport de
l’Ajuntament i de l’Àrea de Comerç de
la Diputació de Barcelona, i amb la
col·laboració de la Unió de Botiguers.
El primer taller, que s’impartirà el 3 de
novembre, es presenta sota el títol
Consciència comercial. Coneixement
de la pròpia empresa. Orientació del
negoci. El segon, titulat Què em
passa?, s’ha dividit en dues sessions
que es faran els dies 10 i 12 de
novembre. En aquest taller s’abordarà
la importància d’analitzar l’activitat
comercial per determinar les àrees
que s’han de potenciar per tal de
millorar-la.
Els comerciants interessats a participar als tallers poden adreçar-se al
departament de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament i a la Unió de Botiguers.

Exhibició de patinatge a la cloenda de les activitats esportives extraescolars del curs 2008-2009

BORSA DE TREBALL
Farmacèutic/a
(Montornès del Vallès))

Operari/ària
(Granollers)

Auxiliar administratiu/va
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: temporal
Requisits: Llicenciatura de farmàcia i experiència laboral en tasques pròpies d’oficina
Horari: jornada completa, partida o parcial (3 tardes i 2 matins)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei + indefinit
Requisits: carnet de conduir B. Disponibilitat
geogràfica
Horari: de dl. a dv. de 8 a 13 h i de 15 a 18 h,
variable en funció de les necessitats de les obres

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: indefinit
Requisits: experiència demostrable, bon nivell
de català i castellà amb coneixements
d’ofimàtica avançats
Horari: partit, de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

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)
OCTUBRE - 2009
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FETS VIUS

Gràcies per
viure-la!

propostes del mes
Els dilluns. L’hora del conte a les 18 h a la Biblioteca
Dia 15. Xerrada Liberalització del mercat energètic. A les 19 h a
la Biblioteca
Fins al dia 10. Exposició Vint anys de gegants a la Galeria
Municipal de Can Xerracan
Dia 15. Inauguració exposició de pintura d’Anna M. Bartoli i
Mari García. A les 19.30 h a la Sala Riu Mogent del Casal de
Cultura (Visites fins al 30 d’octubre)
Dia 16. Cine-fòrum Jove. A les 20.30 h al Centre Juvenil Satèl·lit
Dia 17. Diada de tècniques per a professionals del món del
lleure i de l’educació. De 9.30 a 14.30 h al Centre Juvenil Satèl·lit
Dia 20. Xerrada L’espai europeu d’educació superior: el pla
Bolonya. A les 19 h al Centre Juvenil Satèl·lit
OCTUBRE - 2009

www.montornes.cat
Dia 21 Xerrada ¿Hacia dónde quiero orientar mi vida? A les
19.30 h a la Biblioteca
Dia 23 It’s story time. L’hora
A les 19.15 h a la Biblioteca

del conte en anglès.

Dia 28. Xerrada radiofònica: L’habitatge de compra. A les
11.10 h al 91.2 FM Ràdio Montornès
Dia 29
- Xerrada Telefonia i Internet. A les 19 h a la Biblioteca
- Xerrada Societat i cultura dels nouvinguts/des: els musulmans. De 17.30 a 19.30 h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
- Jornada de participació sobre el Pla Local d’habitatge.
A les 20 h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
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EL RETRAT

Pere Parera Rosell

Com és el Pere Parera? ”doncs… sóc
una persona senzilla, de bona fe… que
dono sense esperar res a canvi”. El
Pere és fill de can Galvany, té 54 anys,
és tranquil, afable i amb les idees clares
“m’agrada col·laborar amb el poble,
amb la gent”.
Amb 14 anys va començar a treballar
d’ajudant de transportista a Barcelona
per donar un cop de mà a l’economia
familiar. Ha treballat en empreses de
teixits, de plàstics, de material elèctric i
la darrera de material de construcció.
Tot i que és a l’atur des del 31 d’agost,
activitat no li falta.
Fa més de vint anys que es va fer
guarda de camp i de caça. Amb el
temps va impulsar la creació de
l’Agrupació de Defensa Forestal de
Montornès i, no tenint-ne prou, l’any 2002 va constituir
amb uns companys l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Montornès. El Pere coneix els camins
i els boscos del municipi com ningú, no en va, va participar en l’elaboració del pla de prevenció d’incendis
municipal i va fer un inventari dels camins, amb els
noms i les servituds que tenien.
Li agrada molt el que fa i es nota quan en parla.
Podríem prendre deu cafès després d’un bon dinar i

Noves propostes

encara li faltaria temps. És insistent i tossut i li agraden
les coses ben fetes. “Dono feina”, diu mig rient, “insisteixo molt… quan veig una cosa que no està bé, faig
una foto i l’envio a l’Ajuntament o a la policia. A vegades
diuen: Mira, ja està una altra vegada el Parera!… però
moltes altres ens demanen un cop de mà”.
Els voluntaris col·laboren en tasques de protecció del
medi ambient i també en la Festa Major, en la Marxa
Popular… i en el que faci falta. “Estem a disposició”, diu.
Gràcies.

El Centre Juvenil Satèl·lit (CJS) inicia la
temporada amb propostes d’oci i formatives
per a menors i majors d’edat

L’equipament oferirà a partir de la
segona quinzena del mes d’octubre
diversos tallers per a joves majors de
16 anys. La programació inclou un
curs de bijuteria creativa, un de
DJ, dos d'informàtica i un
monogràfic de primers auxilis.
Tots els tallers, menys un
d'informàtica, seran
gratuïts i tindran una
durada de tres
mesos.
Pel que fa a
cursos oficials,
l’oferta formativa del
CJS inclou
un curs semi
intensiu de
monitor de
temps de lleure per
a majors de 18 anys
que es desenvoluparà
durant els caps de setmana
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del mes de novembre i desembre, i les
vacances de Nadal.
A banda d’això l’espai ha previst altres
propostes específiques, com una
Diada de tècniques per a professionals
del món del lleure i l’educació que es
durà a terme el 17 d’octubre. També
es desenvoluparan activitats
d’orientació als joves sobre l’Espai
Europeu d’Educació Superior i sobre
la recerca de feina.
La programació incorpora sessions de
cine-fòrum i de debat per a joves i
xerrades d’orientació i suport per a
pares, mares i familiars.
Entre els serveis que el CJS posa a la
disposició dels usuaris, hi ha l’Espai
Jove, dirigit per un equip de dinamitzadors, una aula de noves tecnologies,
una aula d’estudi, i un espai associatiu. L’equipament també acull el Punt
Jove Montornès, com a punt
d’informació de referència per als
joves del municipi.

