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La plaça de Pau Picasso, tal
com és avui dia, es va inaugu-
rar al desembre de 2003.

Amb 5.000 m2 s’ha convertit
en un dels espais polivalents
centrals per al desenvolupa-
ment d’activitats lúdiques i
socioculturals a l’aire lliure.

La plaça de
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Des de l’1 de febrer, el sistema d’accés al servei
d’atenció continuada (horari de guàrdies) del
Centre d’Atenció Primària de Montornès s’ha equi-
parat al de la resta de centres que depenen del
Servei d’Atenció Primària Granollers-Mollet.

L’horari d’atenció durant el dia del CAP es manté
igual.

L’assistència que es dóna durant el servei d’atenció
continuada serà la mateixa que fins ara. El canvi
està en la forma d‘accedir al centre: fora d’horari
d’obertura del centre, caldrà trucar al 061.

El CAP romandrà obert durant l’horari d’atenció
continuada:
- Festius i caps de setmana: de 8 a 14 hores i de
16 a 22 hores
- Laborables: de 20 a 22 hores
- Per a l’atenció urgent durant la resta de l’horari
cal trucar al 061.

EEDDIITTOORRIIAALL

Montornès 2010
Comencem l’any 2010 amb bones notícies: El Govern
d’Espanya i la Generalitat de Catalunya han incorporat la nova
estació de Montornès Nord amb un pressupost de 3,5 milions
al Pla de Rodalies de Barcelona fins a l’any 2015.

La Junta de Govern Local ha aprovat el projecte que es
finançarà amb fons estatals de recuperació de la llera del
torrent de Vinyes Velles per un import de 998.596 euros.
Aquest projecte serà possible després que l’Ajuntament ha
hagut d’expropiar els terrenys qualificats de zona verda que
no es van expropiar l’any 1983. A més, es farà el soterrament
de la línia d’alta tensió amb una subvenció de 850.000 euros
de la Generalitat de Catalunya.

El projecte integral de Montornès Nord començarà a visualit-
zar-se amb les obres d’eliminació de barreres arquitectòni-
ques i l’inici de les obres de condicionament dels baixos de
l’església, i l’ arribada de la primera àrea de contenidors sote-
rrats a la zona del mercat.

El programa de recuperació del patrimoni municipal es veurà
ampliat amb la recuperació de la torre del Telègraf amb fons
de la Diputació de Barcelona i del projecte del Parc
Arqueològic i Natural de la Via Augusta amb fons europeus i
del Govern d’Espanya.

Els projectes de recuperació del camí fins a la font de Santa
Caterina i del riu Mogent es faran efectius també aquest any
amb un pressupost de 500.000 euros. 

Esperem que 2010 sigui un any millor pel que fa a la creació
d’ocupació al nostre municipi. En aquest sentit, hem ampliat
els recursos del Servei de Promoció Econòmica i hem progra-
mat més cursos per millorar la formació. 

Tots aquests projectes es duran a terme durant 2010 sense
augmentar els impostos, per la qual cosa caldrà fer sacrificis
col·lectius a l’hora de determinar les prioritats pressupostà-
ries per fer realitat el Montornès del futur.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

El CAP adequa l’horari
d’atenció continuada 

Col·laboradors a la 
campanya “Cap infant

sense joguina”
L’edició 2009 de la campanya municipal Cap infant
sense joguina va comptar amb el suport i la
col·laboració de les empreses El Corte Inglés,
Gràfiques Mogent, Caixa Sabadell, ALDI
Supermercats i Arbora & Ausonia.

L’Associació de Veïns de la Bòbila i el Centro
Cultural Andaluz també van fer les seves aporta-
cions. El Centro Cultural Andaluz va organitzar, per
tercer any consecutiu, el tradicional festival benèfic,
a la seva seu del carrer del Molí. L’acte solidari ser-
veix per recaptar fons que es destinen a la cam-
panya.

Una trentena de famílies de Montornès van ser les
beneficiàries de l’edició d’enguany de la campanya
que també, com en anys anteriors, va reservar un
obsequi nadalenc per a trenta persones grans del
municipi.
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Se han terminado las obras y después de hacer “sudokus” para desplazarnos el último año, nos
encontramos con una nueva “movilidad” a prueba de urgencias.

Hasta los Reyes Magos entraron en contra dirección por la calle de Jaume Balmes el día de la cabalgata. Si es que la lógi-
ca deja claro que el centro del pueblo es un embudo y sus majestades nos enviaron una señal.
Lo positivo es que dicen que se han contratado a 11 personas del municipio para las obras (no sabemos por cuanto tiem-
po habrán estado ocupadas). Esperemos que sean suficientes puestos de trabajo para las estadísticas del Sr. ZP después
de tanto derroche, porqué la verdad es que ahora nos toca pagar más impuestos a todos (modificaciones en la Renta, IVA,
se acabaron los 400 euros, etc.). Lo malo es que el paro sigue aumentando y no saben como sacarnos de la crisis.

Durant molts mesos s’ha parlat i molt del finançament de la Generalitat. Ara ja no en sentim gaires coses,
un cop demostrat que ens van enganyar i que el suposat gran èxit del govern tripartit era una cortina de
fum que no serveix per satisfer les demandes que la situació actual requereix. Però del finançament local
ja no es diu res. 

Fa anys que es reclama des del món municipal un tracte just. I no és just haver de pagar serveis que corresponen a la
Generalitat; no és just que els ajuntaments hagin de reduir serveis i subvencions a entitats; no és just que la mala gestió
i/o incompetència del govern de Catalunya es giri en contra dels ajuntaments. I no és just que amb manifestacions al carrer
es vulgui culpabilitzar l’Ajuntament d’allò que des de la plaça de Sant Jaume s’ha fet malament.

La crisi econòmica, lamentablement, condicionarà encara aquest nou any moltes famílies que han vist
empitjorar les seves condicions de vida. No parlem en abstracte. L’atur creixent ha complicat el dia a
dia de moltes persones, de totes les edats. És per això que considerem que el nou pressupost de
l’Ajuntament, encara per aprovar, hauria de donar prioritat a les actuacions necessàries en tots els
àmbits per donar suport a aquestes famílies. 

Es pot actuar, molts municipis ho estan fent, és qüestió de voluntat. Encara que l’Ajuntament no pugui solucionar-ho tot,
ha d’actuar bé des de les seves possibilitats. Un exemple el dóna el fons estatal dedicat aquí a arranjar carrers. Diuen que
només han contractat 11 persones aturades del municipi, una de les xifres més baixes de la comarca. Amb el nou fons
d’aquest any veurem com va. Estiguin atents. Per variar no ens han recollit cap proposta.

Educación de calidad sí, consenso también 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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El PSC, en la problemática del IES  Marta Mata, ha mantenido siempre una línea de actuación
de consenso con el resto de fuerzas políticas y la comunidad educativa. Este consenso ha per-

mitido el avance en la recalificación de los terrenos del nuevo IES, un compromiso para que Montornés disponga de ciclos
formativos en el curso 2011-2012, y una USEE (Unidad de Soporte a la Educación Especial) en dicho instituto.

Hemos defendido que apoyaríamos cualquier manifestación si no se cumplían los plazos, pero hay quien prefiere el enfren-
tamiento antes que el consenso, olvidando que la competencia última es de la Generalitat de Catalunya, y es allí donde
debemos dirigir nuestras quejas y nuestras manifestaciones.

Los plazos se están cumpliendo gracias al consenso existente hasta ahora entre la comunidad educativa y el Ayuntamiento,
y esperemos que este consenso unitario no se rompa.

El 2010 serà un any clau

Justícia local

Volvemos a insistir: Montornés reclama hechos, no palabras

Adiós a las obras

Grupo Municipal Ciutadans

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



Montornès proposa el projecte de recupe-
ració del tram final del Parc del torrent de
Vinyes Velles, concretament el comprès
entre les avingudes de Barcelona i
d’Ernest Lluch. La intervenció, que té un
cost inicial de 998.596,50 euros, preveu la
integració urbanística de la zona, amb una
superfície de 24.000 m2, i la incorporació
del tram recuperat a l’espai natural del
Parc del torrent de Vinyes Velles. 

Es rehabilitarà el vial de vianants que
segueix la línia de l’antic cabal del torrent,
es crearà un carril per a bicicletes i espais

nous d’esbarjo infantil. L’actuació inclou
també la restauració de les diverses espe-
cies vegetals de ribera.

A més del projecte de recuperació del
tram final del torrent de Vinyes Velles,
l’Ajuntament destinarà una part del fons
estatal, a l’entorn de 300.000 euros, al
pagament de serveis que es presten al
municipi en l’àmbit social i educatiu, i que
no són competència local.

Juntament amb aquestes dues actua-
cions, hi ha un bloc sobre noves tecnolo-
gies. Un dels projectes proposa la creació
i posada en marxa d’una xarxa inalàmbri-
ca de comunicacions entre els diversos
centres municipals que també, mitjançant
subxarxes wifi, permetrà la creació de
punts a l’entorn dels centres des dels
quals els ciutadans es podran connectar
gratuitament a un portal d’informació
municipal i a diversos organismes oficials. 

El capítol dedicat a les noves tecnologies
també incorpora la modernització dels
sistemes d’informació i infraestructura
tecnològica de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, i la de tots els sistemes centrals
de l’Ajuntament. 

Com ja va passar a la primera convocatò-
ria del Fons Estatal d’Inversió Local rela-
cionada amb la millora de la via pública,
les propostes dels municipis no poden
tenir cap altre finançament complementa-
ri i s’han d’executar durant l’any 2010.
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Montornès presenta intervencions 
urbanístiques, socials i sobre noves 
tecnologies al Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local

Nous contenidors soterrats a diversos carrers

Contenidors al carrer Major

Després de les obres de millora de la via pública, han que-
dat instal·lades quatre àrees de contenidors soterrats. Dues
al carrer de l’Estrella (a la confluència amb l’avinguda de
l’Onze de Setembre i a la confluència amb el carrer de Palau
d’Ametlla), una àrea més entre el carrer Major i la rambla de
Sant Sadurní, i una darrera ubicada en la intersecció entre
el carrer del Molí i la rambla de Sant Sadurní.

En aquests contenidors es poden dipositar fraccions de
paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica i rebuig.

L’Ajuntament rebrà 1.627.881 euros de la segona convocatòria del fons. En
aquesta ocasió, els ajuts estan destinats a projectes relacionats amb la soste-
nibilitat, les noves tecnologies, les energies renovables, l’estalvi energètic o
el millor ús de l’aigua. 
La gran novetat de la convocatòria 2010 és que els ajuntaments poden desti-
nar l’ajut a accions socials, però no poden superar el 20% de l’aportació esta-
tal.

Proposta de recuperació del torrentEstat del torrent a la zona del carrer Montseny



La creació de la sala polivalent als baixos de l’església
Nostra Senyora del Carme és una de les primeres interven-
cions del capítol d’equipaments que es duran a terme
aquest any en el marc del Projecte d’Intervenció Integral a
Montornès Nord, subvencionat per la Llei de barris.

Durant aquest primer trimestre de 2010, l’Ajuntament
haurà d’aprovar el projecte d’obres d'adequació de
l’immoble, la redacció del qual ha comptat amb un ajut de
prop de 50.000 euros de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu és crear un equipament polivalent per a usos
comunitaris. La Junta de Govern Local del 23 d’abril de
2009 va aprovar el contracte d’arrendament del local, pro-
pietat de l’Arquebisbat de Barcelona, per un termini de 25
anys.

La planta semisoterrani de l’església Nostra Senyora del
Carme, situada al carrer de la Casa Nova, té una superfície
de 300 m2.

Pel que fa a altres àmbits del Projecte d’Intervenció Integral
a Montornès Nord, continuen les feines de supressió de
barreres arquitectòniques que van a càrrec de la Brigada
Municipal d'Obres. 

Un dels objectius d’aquesta intervenció de millora de l’espai
públic és salvar els desnivells existents entre les places del
Primer de Maig i del Poble, i el carrer del 9 d'abril.
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Les previsions d’ADIF, l’empresa d’Infraestructures Ferro-
viàries adscrita al Ministeri de Foment, apunten que durant
aquest any 2010 es finalitzaran els treballs que afecten al
terme municipal i que es van iniciar al primer trimestre de
2008.

Les obres van motivar que el 23 de març de 2009 es tan-
qués al trànsit el tram del carrer de Can Parellada que va
des de la rotonda, a la qual conflueixen els camins de
Masferrer i el Raval, fins a la rotonda que enllaça els carrers
de Carles Riba i de Federico Garcia Lorca.

Montornès està afectat pel tram del projecte d’obres del
traçat de l’AVE al sector Mollet – Montornès – La Roca. En
aquest cas l’obra es va subdividir en dos trams: el que
uneix Mollet i Montornès, i el que va de Montornès a
Vilanova i la Roca del Vallès.

La construcció del traçat de la línia d’alta velocitat ha pro-
vocat diversos canvis i alteracions als accessos a
Montornès Nord i actuacions com, per exemple, el trasllat
de la torre de l’aigua de la masia de Masferrer.

Des de l’estiu de 2008, l’empresa ALDESA PEI ha dut a
terme, entre d’altres treballs, la construcció del fals túnel de
182 metres que es va projectar entre els carrers d’Antonio
Machado i de Carles Riba.

6

Obertura del carrer de Can Parellada 

Actuacions del Projecte d’Intervenció Integral 
a Montornès Nord

El condicionament de l’immoble situat a la planta semisoterrani de l’església Nostra Senyora del Carme és un
dels projectes que es desenvoluparan aquest any 2010

ADIF, l’empresa gestora de les obres del traçat del tren d’alta velocitat, obrirà al trànsit el carrer de Can
Parellada entre els mesos de març i abril

Desnivell entre la plaça del Primer de Maig i el carrer del 9 d’abril

Intersecció entre els carrers de Can Parellada, Carles Riba i Fco. G. Lorca
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La Junta de Govern Local va aprovar
el 7 de gener de 2010, de forma ini-
cial, el projecte de reconstrucció de la
torre del Telègraf amb un pressupost
de partida de 173.287,44 euros. La
iniciativa compta amb una subvenció
de 164.000 euros de la Diputació de
Barcelona.

Un cop restaurada, la torre del
Telègraf recuperarà l’aspecte que tenia
a mitjans del segle XIX. Quedarà arre-
bossada de color blanc i s'hi ins-
tal·larà un masteler amb la bandera
del municipi. La torre de Montornès
és un exemple, dels pocs que queden
dempeus, de construcció de nova
planta inclosa en una línia de la xarxa
militar.

Va ser construïda al 1848 com a equi-
pament militar de telegrafia òptica i va
ser utilitzada només fins a 1862, data
en què va ser abandonada a causa de
l'aparició de la telegrafia elèctrica. 

De base quadrada, de 6 metres d'alça-
da, de 5'5 metres de costat, amb 8
espitlleres per banda i envoltada per
un fossat circular, és una fortalesa de
dues plantes que tenia la porta

d'entrada al pis de dalt. Unia visual-
ment la torre del Castell de Montcada
amb la torre de can Casaca de
Granollers. La previsió és que les
obres de reconstrucció s'iniciïn entre
els mesos de març i d'abril.

L'any 2008 l'Ajuntament de Montornès
va encarregar a l'empresa Estrats

Gestió del Patrimoni Cultural SL un
informe previ que es va redactar
després d'una prospecció arqueolò-
gica que va determinar l'estat actual
de la torre del Telègraf i va facilitar
informació complementària per ela-
borar el projecte de rehabilitació
d'aquest bé patrimonial. L'estudi va
ser finançat íntegrament per l'empre-
sa Cobega.
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Aprovat el projecte de rehabilitació de la torre del Telègraf

La proposta preveu la consolidació i posterior reconstrucció de la torre de telegrafia òptica, situada al turó de
Can Bosquerons, a una alçada de 222 metres sobre el nivell del mar 

Posada en marxa del procés d'elaboració del Pla Estratègic 

Un total de 45 persones van assistir el 16 de gener a la pre-
sentació a la població de l'inici del procés d'elaboració del
Pla Estratègic de Montornès del Vallès. Bona part dels
assistents pertanyien al teixit associatiu del municipi, però
també hi havia persones a títol individual.

L'any passat, amb el suport de la Diputació de Barcelona,
es va elaborar una diagnosi estratègica del municipi que
configurarà el punt de partida del Pla Estratègic.

D'acord amb el previst, es crearan tres grups de treball: un
dedicat al territori, a la mobilitat, al transport, els espais
públics, etc que es dirà Un espai per a les persones; un
altre centrat en l’activitat economica, l'empresa, el comerç
i la promoció del municipi que durà el nom de Montornes
Actiu; i un darrer anomenat Montornès, al servei de les
persones que tindrà com a objecte els serveis personals i
socials (ensenyament, atenció sanitària i serveis socials).

El procés també preveu la creació del Consell de Ciutat.

Properament es crearan els grups de treball que desenvoluparan les tres línies bàsiques del Pla: el servei a
les persones, l’activitat econòmica i el territori

Presentació del procés a la Sala d’Actes de l’Ajuntament



El projecte de Dinamització de l’Espai
Públic (DIEP) es durà a terme fins a
final del mes de maig. 

Durant aquest període, una dinamitza-
dora treballarà per contactar amb el
col·lectiu jove d’entre 12 i 25 anys del

municipi. L’objectiu és dibuixar un
mapa de zones de socialització dels
joves, especialment a l’espai públic, i
recollir les seves demandes i necessi-
tats.
La iniciativa també pretén apropar-los
informació sobre els recursos i ser-

veis municipals que tenen al seu
abast.

Inicialment es treballarà en el projecte
Espai Grafit a Montornès (EGAM) amb
la intenció de regular les pràctiques
d'aquest tipus d’art urbà al municipi.
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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, un certificat d’empadronament a Montornès o a Vallromanes, el full d’inscripció a l’OTG del SOC (antic
INEM) i el darrer Informe de Vida Laboral.

BORSA DE TREBALL

S’activa un projecte de dinamització als espais públics

Electricista de manteniment
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei + indefinit
Requisits: experiència de 7-8 anys en la pro-
fessió. Carnet de conduir B i vehicle propi.
Horari: de dilluns a divendres de 7 a 14 h.
Disponibilitat els caps de setmana.

Dependent/a / Ajudant de cuina
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei + indefinit
Requisits: bon nivell de català. Es valorarà el
carnet de conduir B i vehicle propi
Horari: segons necessitats de l’empresa

Montornès i divuit municipis de la província de Barcelona posaran en marxa el projecte DIEP, una iniciativa
de la Diputació de Barcelona que té com a objectiu la dinamització de l’espai públic

Perruquer/a
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
Requisits: experiència mínima d’un any
Horari: mitja jornada. Tardes de dimarts a diven-
dres. Dissabtes de 9 a 16 h

Moció per impulsar la creació del Consell Assessor d'Urbanisme i Política Territorial de Montornès del Vallès
El Ple Municipal va prendre, en la sessió ordinària del 7 de gener de 2010, els acords següents:
“...Primer.- Crear una comissió de treball per tal de redactar una proposta de Consell Assessor d’Urbanisme i Política Territorial
del municipi, com a òrgan sectorial de participació amb facultats informatives, deliberatives i propositives en el marc del pla
estratègic.
Segon.- Recomanar als membres de la comissió tenir present per a la composició del Consell Assessor d’Urbanisme i Política
Territorial del municipi els criteris de representativitat, transparència i procediments oberts per als nomenaments i que tingui en
compte la representativitat politicoadministrativa, la socioeconòmica i la cívica i professional.
Tercer.- Aprovar, en el Ple Municipal, al més aviat possible, la creació de l’esmentat Consell.
Quart.- Informar del següent acord a totes les entitats de la ciutat inscrites al registre municipal d’entitats.
Cinquè.- Fer pública aquesta moció als mitjans de comunicació municipals, i enviar-la a la premsa.”

Mocions plenàries

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.
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FETS VIUS

Els dilluns. L’hora del conte. A les 18 h, a la
Biblioteca de Montornès
Els dimecres. Taller de bijuteria creativa. A
les 19 h, al Centre Juvenil Satèl·lit
(33,15�euros curs)
Dies 2, 4 i 9. Tallers de plàstica, maquillatge
i disfresses. Cal Inscripció prèvia al Centre
Juvenil Satèl·lit. 
Dia 7. Cinema infantil en català amb la
pel·lícula Up. A les 18 h, al Teatre Municipal 
Dia 11. Dijous Gras.
- III Concurs de truites. Arribada de SM
Carnestoltes i traspàs de la vara de manar. A
partir de les 18 h, al Centre Juvenil Satèl·lit. 
- Inici del cicle Viatges i Viatgers amb la pro-
jecció Carnaval a Trinitat i Tobago de Jordi
Llorens. A les 19.30 h, al Centre Juvenil
Satèl·lit
Fins al 12. 
- Exposició al Casal de Cultura dels treballs
presentats a l’edició número 25 del concurs
de cartells de Carnaval. Del 16 al 26 al Centre
Juvenil Satèl·lit.
- Cicle Viatges i viatgers. Exposició fotogràfi-
ca. Islàndia 2009 de Marco Raugei i Davide
Nesti
Dia 13. Carnaval
- Màquina dels contes. A les 11.30 h, a la
Biblioteca
- Concentració de disfresses i rua. A partir de
les 17 h, a la plaça de Lluís Companys
- Lluïment de disfresses. A les 19.15 h, a
l’avinguda de la Llibertat
- Lliurament de la vara de manar per part de
l’alcalde, pregó, ball i lliurament de premis
infantils i adults. A partir de les 20 h, al
Pavelló Municipal d’Esports
- Carnavalrock. A les 23 h, al Teatre
Municipal
Dia14.
- Concentració de disfresses i rua infantil. A
les 11 h, al Centre Infantil la Peixera
- Ball de carnaval infantil. Espectacle Per
Carnaval, fes l’animal amb el grup Trenca-
mandres. A les 12 h, a la plaça del Poble.
Lliurament dels Premis Menuts
- Cinema infantil en català amb la pel·lícula
Ice Age 3. A les 18 h, al Teatre Municipal 
Els dimarts (a partir del 16). Taller de
maquillatge i taller de creativitat plàstica. A
les 19 h, al Centre Juvenil Satèl·lit (33,15�
euros per curs)
Dia 17. Dimecres de cendra
- Exposició de la sardina-pinyata al Casal de
cultura
- Concentració i rua de Dol. A partir de les 18
h, davant l’Ajuntament
- Sardinada popular i concert de la Jazzband
de l’Escola Municipal de Música. A partir de
les 19.15 h, al pati del Casal de Cultura
Dia 19.  
- Cine-fòrum. In this world. A les 20.30 h al
Centre Juvenil Satèl·lit
- It’s story time. Contes en anglès per a
infants de 3 a 8 anys. A les 19.15 h a la
Biblioteca 
Dia 24. Xerrada radiofònica: L’habitatge de
lloguer. A les 11.10 h al 91.2 FM Ràdio
Montornès i a www.montornes.cat/radio
Dia 25. Cicle Viatges i Viatgers. Món Maia
d’Israel de Francisco. A les 20 h, al Centre
Juvenil Satèl·lit
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Aquest mes de febrer ha començat una nova acció adreça-
da als alumnes de les escoles i la Llar d’infants pública el
Lledoner. Es tracta d’una revisió logopèdica de carácter
preventiu per als infants de P-2 i P-3, que complementa la
que ja es realiza de fisioteràpia.

D’altra banda, després de l'experiència del passat mes de
juliol, en què el pati del CEIP Sant Sadurni obria unes hores
a la tarda i podia ser utilitzat com a espai públic, durant les
vacances de Nadal es va repetir la iniciativa, ara en horari
de matí, i ampliat al CEIP Marinada.

L'objectiu municipal continuava sent oferir un espai públic
addicional a les famílies perquè els infants i joves pogues-
sin jugar a bàsquet, futbol, i altres jocs senyalitzats a les
pistes dels patis de les escoles. Voluntaris de protecció
civil van vetllar per tal que es fes un ús correcte de les ins-
tal·lacions.
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EL RETRAT Emma González Gil

Accions als centres escolars
Alumnes de 4rt d’ESO de l’IES Vinyes Velles i de
l’IES Marta Mata han rebut la visita de monitors
de l’Institut Guttmann, que els han parlat en pri-
mera persona de les conseqüències dels acci-
dents de trànsit

L’Emma és com ella mateixa diu una “egiptoloca”. Imparteix cur-
sos, conferències i seminaris, dóna classes, munta exposicions,
va a congressos i ha participat en excavacions a Egipte. A
Montornès ha fet xerrades a la Biblioteca i alguna exposició a
Can Xerracan.

Llicenciada en geografia i història, en l’especialitat de prehistòria,
història antiga i arqueologia, i doctorada en egiptologia, actual-
ment és la responsable de l’Àrea Pedagògica del Museu Egipci
de Barcelona. 

“La fascinació pel món egipci em ve des que era molt petita,
sempre em va interessar moltíssim conèixer els orígens
d’aquesta gran civilització. No podia ser que hagués aparegut
com un xampinyó. Volia saber com havia sorgit”.

En l’Emma, feina, afició i oci van junts. “Aprofito les meves
vacances per anar a Egipte i moltes vegades es converteixen en
viatges d’estudi, hi vaig quatre cops l’any. És un país que engan-
xa, que em fascina i quan fa molt temps que no hi viatjo,
l’enyoro.” L’Emma, que té 49 anys i en fa 21 que viu a
Montornès, és propera i divertida. Ens meravella el que explica
amb veu suau i alhora intensa. Ens atrapen les seves històries.
Ens explica que en moltes ocasions les cambres funeràries estan
plenes de ratpenats que deixen anar una olor molt forta i tòxica,
i que tot i portar mascaretes, els arqueòlegs han de sortir obli-
gatòriament cada hora per respirar aire net. 

Després d’imaginar-la en la pols del desert passejant entre pirà-
mides, i en preguntar-li per altres coses que l’atrauen, ens
sorprèn dient que li agrada molt veure i escoltar òpera, i música
clàssica. “Una altra de les meves aficions és patinar sobre gel i
fer esquí. Quan puc m’escapo i els practico”.

Està preparant una recerca sobre els orígens de l’Antic Egipte,
més conferències, xerrades… i viatges. A Montornès, aviat, una
exposició. L’esperem. 

Programa de Mobilitat segura

Les visites formen part del programa d'activitats de
Mobilitat Segura que la Policia Local desenvolupa als cen-
tres d'ensenyament del municipi.

L’activitat amb l’Institut Guttman és una manera d'explicar
i fer entendre als més joves la realitat del que passa
després d'un accident, i fer-los conscients de la importàn-
cia de moure's a la via pública de manera segura.

Els continguts del programa de Mobilitat Segura es desen-
volupen enguany en totes les franges d'edat escolar.
També s'integren a la formació el Pla de Transició al Treball,
el Centre Juvenil Satèl·lit i els casals de la gent gran.
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