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L’Ajuntament i els propietaris de la finca on està
situat el jaciment arqueològic de can Tacó – turó
d’en Roina han signat un conveni de mutu acord
perquè els terrenys, amb una superfície de
18.852,63 m2 i ubicats al terme de Montornès, pas-
sin a ser de titularitat municipal. L’import de
l’adquisició és de 40.000 euros.

L’emplaçament forma part de l’àmbit que va rebre,
el 19 d’octubre de 2007, la declaració de Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de zona
arqueològica, pel Departament de Cultura de la
Generalitat. El mes de juny de 2009, el govern
autonòmic va aprovar la declaració d’interès social
dels terrenys. El fet que la finca sigui de titularitat
municipal permetrà seguir fent-hi tasques de recer-
ca, conservació i promoció cultural del jaciment.

El conveni de mutu acord també inclou la cessió
gratuïta dels propietaris al municipi de la resta de la
superfície de la muntanya (120.964,17 m2) que per-
tany al terme municipal i de la parcel·la de la font de
Santa Caterina, situada al marge esquerre del riu
Mogent.

D’altra banda, el mateix document també estipula
l’expropiació d’uns terrenys, entre l’avinguda de Can
Vilaró i els carrers de Can Parera i dels Castanyers,
amb qualificació d’equipaments i de vial pel Pla
general d’ordenació urbana.

EEDDIITTOORRIIAALL

L’Ajuntament farà el nou
IES Marta Mata
El dia 21 de març de 2006 es va fer a la Sala de Plens de
l’Ajuntament la presentació del nou IES Marta Mata que va
començar el seu funcionament al setembre del mateix any i
on es va anunciar que el nou centre havia d’estar construït
per al  curs 2011-2012.

El 22 de febrer de 2008 en una reunió amb el Departament
d’Educació, es va acordar, conjuntament amb la comunitat
educativa i la resta de forces polítiques, que tot i que
l’Ajuntament ja havia fet la cessió d’un terreny l’any 2006,
n’aconseguiria un altre de millor i més gran, d’uns 10.000 m2,
al costat del CEIP Mogent, i, després d’un llarg procés de
requalificació urbanística, es va cedir a la Generalitat de
Catalunya el 28 de desembre de 2009.

Aquest equip de govern sempre ha dit la veritat a la comunitat
educativa, en tot moment hem estat al seu costat, i compre-
nem la seva preocupació. Per això, hem aprovat, en data 26
de març, un conveni amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya que permetrà, amb càrrec als pressu-
postos de la Generalitat dels anys 2011 i 2012, imputar les
certificacions de les obres que executarà directament
l’Ajuntament de Montornès.

Les competències educatives no corresponen a l’Ajuntament, i
les places dels propers anys en els centres escolars de
Montornès estan garantides, però volem acceptar aquest nou
repte de futur perquè estem convençuts que aquest projecte
serà possible si mantenim el consens amb la comunitat edu-
cativa i amb la resta de forces polítiques.

Sabem que el procés serà difícil, però ho aconseguirem si
donem una oportunitat al sentit comú i treballem tots plegats.
Per això, l’Ajuntament sempre estarà al costat dels ciutadans i
ciutadanes de Montornès i es farà càrrec de la construcció
d’un equipament escolar de 6.000.000 d’euros gràcies al con-
veni signat amb la Generalitat de Catalunya.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

L’Ajuntament adquireix
terrenys per al municipi

El Ple municipal va aprovar a la sessió del 26 de
març la proposta de conveni amb la Generalitat per
a la redacció del projecte i execució posterior i
direcció de les obres de l’edifici nou de l’IES Marta
Mata, al camí de la Justada. 

En línies generals, el conveni, plantejat per la matei-
xa Generalitat, estipula que l’Ajuntament de
Montornès serà qui s’encarregui de contractar la
redacció del projecte, i l’execució i direcció de les
obres. El Departament d’Educació, per la seva
banda, finançarà la inversió prevista, que és de
6.210.233,20 euros, i supervisarà el desenvolupa-
ment de les obres. Segons recull el document, el
govern de la Generalitat haurà d’aprovar el finança-
ment del projecte, que es durà a terme en tres anua-
litats entre els anys 2010 i 2012.

Conveni per a la 
construcció de l’edifici
nou de l’IES Marta Mata

El Consistori i els propietaris de la muntanya de
les Tres Creus han arribat a un acord per a pas-
sar a titularitat municipal la finca afectada per
la declaració de BCIN del jaciment de can Tacó
– turó d’en Roina



Ha nacido la nueva Televisión Comarcal TDT. Se da la paradoja que Vallès Visió es una concesión a una-
empresa privada que funcionará con dinero público. Esto nos parece bien si su forma de actuar es
correcta. El Partido Popular considera que la nueva televisión comarcal tiene que servir para conocer el
territorio, para saber los proyectos que se están impulsando, ha de ser un punto de encuentro entre los

nueve municipios que forman el Consorcio.
Por eso les damos un voto de confianza. Consideramos fundamental la comunicación, pero también la pluralidad.
Estaremos vigilando, para que no sea una televisión partidista y no se olviden de la independencia de la que alardean.
Es curioso como no estamos unidos por el transporte interurbano público, pero sí por lo que respecta a la comunicación
visual. ¡Somos diferentes!
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Vuelve el tema de moda de esta legislatura: el Instituto Marta Mata. Como era previsible estamos en
el 2010 y los niños siguen en barracones.
Ahora que las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina, la Generalitat acepta hacer un

convenio con el Ayuntamiento para poner fecha a las obras de la construcción del Instituto. Así parece que quedan bien
todos los políticos y nos contarán que han hecho un gran esfuerzo.
Igual se creen que con eso van a dejar de perder unos cuantos votos… La verdad es que, a estas alturas, la mayoría de
gente tiene muy presente aquella fábula catalana de “quien no te conozca que te compre” y muchos ciudadanos ya han
abierto los ojos hartos de tantas mentiras. No nos dejemos engañar, el problema actual de la educación catalana está en
el contenido, no en el continente. Pasarán un par de años y tendremos un instituto más o menos bonito, pero, ¿dónde está
la educación pública de calidad que nuestros hijos se merecen?

Una vegada més hem viscut a Montornès la Mitja. Una vegada més amb èxit. Triomf per als qui
l’organitzen i triomf per als qui hi corren. Preparació, esforç, sacrifici, saber el que es fa a cada moment
són les claus de l’èxit. Ho heu tornat a aconseguir. Felicitats.

El nostre país també està corrent una “Mitja” o, millor dit, una “Marató”, la marató de la crisi. Per sortir-ne necessitem el
mateix: formació, esforç col.lectiu, sacrificis i que qui dirigeixi el país sàpiga en cada moment què cal fer. 

Tenim plena confiança que tots farem els esforços que es requereixen. Sabem que la ciutadania està fent i farà els sacrifi-
cis que se li demanin, però necessitem que la direcció del país estigui en mans de persones amb idees clares, valentes i
sabent quin camí hem d’agafar per arribar a la meta d’aquesta llarga cursa sans i estalvis. Les coses poden ser diferents.
Necessitem un canvi.

A Montornès fa molts anys que hi ha dificultats per trobar aparcament. El creixement dels darrers anys,
l’escassetat de pàrkings de molts edificis del centre i el fet que mai s’hagi apostat per un aparcament
públic subterrani són una realitat que cal gestionar. Ara l’eixamplament de voreres encara ha suprimit
més places d’aparcament en diversos carrers.

Compartim que es recuperi l’espai públic per als vianants, i estem segurs que bona part de la població, també. Ara bé,
també pensem que millorar la mobilitat al poble és una responsabilitat compartida. La gent necessita el cotxe si vol treba-
llar. L’Ajuntament hauria d’haver planificat les noves necessitats d’aparcament i oferir alternatives. Hauria d’haver fet cam-
panyes de sensibilització i hauria d’haver millorat l’accessibilitat i la seguretat de molts altres carrers, farcits de deficièn-
cies, i, sobretot, hauria d’escoltar els veïns i els comerciants.

Un gobierno que apuesta por la educación 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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El Ayuntamiento ha aprobado el convenio con la Generalitat que hará posible el nuevo IES, con-
tinuando con la política de mejora educativa en nuestra población independientemente de que
no es una competencia del consistorio. 

Asímismo, con presupuesto municipal, complementamos la política pedagógica con clases de inglés, las subvenciones de
comedor del Consell Comarcal, tenemos “mainaderas” en P-3 y revisiones fisioterapéuticas y logopédicas gratuitas.
Además, se financian actividades extraescolares deportivas que acogen a más de 200 escolares. Somos el único ayunta-
miento de la comarca que financia transporte escolar no obligatorio. Respetamos a los que consideran que no hacemos
nada por nuestros hijos, pero creemos que los hechos demuestran la verdad y por eso, a veces, vale la pena comparar con
otros municipios para valorar lo que tenemos.

La mobilitat al poble

La Marató del país

Montornès y otros municipios unidos por la comunicación visual

Qui no et conegui que et compri
Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat



La Junta de Govern Local va aprovar
de manera inicial, a la sessió ordinària
de l’11 de març de 2010, el projecte
executiu per a la rehabilitació de
l’immoble situat a la planta semisote-
rrani de l’església Nostra Senyora del
Carme.

A començament del mes de març,
representants de l’Àrea d’Infraestruc-
tures, Urbanisme i Habitatge de la
Diputació de Barcelona van lliurar a
l’Ajuntament el document. A través del
programa Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat, l’ens provincial ha apor-
tat 39.788 euros per finançar els
treballs de redacció del projecte
executiu.

L’equipament disposarà d’una sala per
fer-hi activitats culturals i socials amb
escenari i grades retràctils, amb una
capacitat de 170 persones assegudes.
Inclou també espais complementaris,
com un camerino, un magatzem i una
cabina de control, així com un espai
social annex i un vestíbul que es pot
utilitzar com a sala d’exposicions.

La superfície total construïda és de
623,39 metres quadrats i el termini
d’execució previst és de dotze mesos.
L’obra tindrà un cost de 745.744,33
euros.

La Junta de Govern Local del 23
d’abril de 2009 va aprovar el contrac-
te d’arrendament de l’immoble, pro-

pietat de l’Arquebisbat de Barcelona,
per un termini de 25 anys.

Procés de selecció d’una persona
per a la direcció del projecte 
Durant aquest mes d’abril es conei-
xerà el nom de la persona que es farà
càrrec de la gestió del Projecte
d’Intervenció Integral a Montornès
Nord que es desenvoluparà durant els
propers quatre anys.

Una de les actuacions que es durà a
terme en matèria d’equipaments serà
el condicionament, a les instal·lacions
del mercat de Montornès Nord, de

l'Oficina de Barri, des de la qual
s'atendrà els ciutadans i es coordinarà
tot el projecte. 

Les intervencions del Pla estan distri-
buïdes en vuit àmbits; l'ordre de prio-
ritats inclou les persones, l'habitatge,
la millora de l'espai públic i els equi-
paments.

El pressupost global és de 9,99
milions d'euros, dels quals el 50%
serà finançat per la Generalitat, en el
marc de la sisena convocatòria de la
Llei de millora de barris, àrees urba-
nes i viles que requereixen una atenció
especial.
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Aprovació inicial del projecte de rehabilitació 
d’una sala polivalent a Montornès Nord

El condicionament d’aquest espai com a sala polivalent per a usos ciutadans és una de les primeres actua-
cions que es durà a terme dins el Projecte d’Intervenció Integral a Montornès Nord

Projecció de la sala polivalent amb les grades esteses (a l’esquerra) i recollides (a la dreta)

Habitatge de 80 m2, 4 habitacions, 1 bany, cuina acabada de reformar,
finestres d’alumini, acabat de pintar. Av. de l’Onze de Setembre.
Lloguer 550 €/mensuals (quota de comunitat i Impost de Bens Immobles
inclosos en el preu). 
Requisits del/s llogater/s: cal acreditar uns ingressos conjunts per unitat de convivència de
1.833,33 euros mensuals per 12 pagues o 1.600 euros bruts mensuals per 14 pagues.

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



En aquesta primera fase destaquen els rètols que informen
de la situació de les més de 700 places d’aparcament públic
gratuït que hi ha distribuïdes en les zones ubicades a
l’avinguda d’Ernest Lluch, a la Zona Esportiva Municipal i al
parc dels Gegants. Aquest tipus de senyalització s’ha ins-
tal·lat als principals accessos al municipi.

Pel que fa als senyals informatius sobre punts d’interès,
s’han posat diversos indicadors a l’avinguda de l’Onze de
Setembre per orientar, per exemple, sobre la ubicació de
l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre o la
del cementiri.

L’actuació també ha inclòs la substitució i la col·locació de
més de 200 plaques d’identificació de carrer a Montornès
Centre, a la zona de Vinyes Velles i al barri de l’Ametller. 

La Regidoria de Mobilitat té previst continuar properament
la millora de la senyalització.
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Des de començament d’any, l’Ajunta-
ment ha arranjat les calçades per al
trànsit rodat de diversos carrers del
municipi.

Els treballs de millora, amb un import
de l’entorn dels 110.000 euros, s’han
dut a terme a la plaça dels Països
Catalans, a l’avinguda de la Mare de
Déu de Montserrat, als carrers de
València, de la Capella, de Ferrer i
Guàrdia (un tram d’aquesta via situada
al barri de Can Xec) i de la Llibertat (al
tram entre l’avinguda del Riu Mogent i
el carrer de les Tres Creus).

També s’ha reparat la calçada en mal
estat del camí Ral i la del carrer del Riu
Congost, al polígon industrial el
Congost.
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Reparació de les calçades a diversos carrers

Renovació de la senyalització viària
En els darrers dies s’ha enllestit la primera fase de renovació i instal·lació de plaques d’identificació de carrers
i d’informació viària

Carrer València Carrer de la Llibertat



Setze persones del municipi i quatre voluntaris de
l’Associació de Protecció Civil de Montornès van participar
el 20 de març a la jornada de neteja del riu Mogent orga-
nitzada per l’Associació Hàbitats - Projecte Rius en
col·laboració amb l’Ajuntament.

Els voluntaris van seguir el traçat del riu en sentit nord, des
del Casal de Cultura en direcció Vilanova del Vallès, i es van
trobar, al llarg del recorregut, rodes de tractor, sofàs, coi-
xins, bidons i ferralla abocats, a més de papers, llaunes i
plàstics diversos.

L'activitat es va dur a terme de manera simultània a més
d'una trentena de municipis catalans i va comptar amb la
participació de 700 voluntaris.
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Els alumnes, seleccionats entre les
persones inscrites a la Borsa de
Treball del Servei Municipal de
Promoció Econòmica, es preparen per
poder ser contractats amb vista a la
campanya d'estiu. Els participants
reben formació sobre manipulació
d'aliments, línies d'envasament i con-
ducció de carretons. En concret, han
fet 40 hores teòriques de formació a
les instal·lacions de l'Ajuntament i fins
al 26 d’abril realitzaran 60 hores de
pràctiques a l'empresa Cobega. La
selecció de personal per part de
l'empresa serà el final del procés.

En acabar el curs i un cop superats els
exàmens corresponents, els partici-
pants obtindran el carnet de conduc-
tor de carretó elevador, de manipula-
ció d'aliments i un diploma del curs de
línies d'envasament i emmagatzematge.

El que diferencia aquesta proposta
formativa d'altres és que, per primera
vegada, l'empresa farà la seva selec-
ció de personal sobre els participants,
però en qualsevol cas, aquells que no
siguin contractats tindran l'oportunitat

d'obtenir una titulació reconeguda que
els pot facilitar la recerca de feina.

Es tracta d’una altra col·laboració for-
mativa que l'Ajuntament posa en
marxa amb una de les grans empreses
que hi ha al municipi.
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Col·laboració entre l'Ajuntament i Cobega 
per al foment de la formació i l'ocupació

Vint-i-dos alumnes participen en una iniciativa formativa impulsada pel Servei Municipal de Promoció
Econòmica de manera conjunta amb l’empresa Cobega. Es continua així la línia de col·laboració entre el
Consistori i empreses de l’entorn per facilitar formació específica que permeti cobrir els llocs de treball dis-
ponibles.

Ajuts per a la restauració del
camí fluvial del Mogent

El Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs ha con-
cedit a l’Ajuntament una subvenció de 28.020,40 euros per
al projecte de restauració del camí fluvial del riu Mogent.

El mes de novembre de l’any 2009, la Regidoria de
Mobilitat i l’Àrea del Territori van engegar un seguit
d’actuacions per a l’arranjament d’un sender que enllaçarà
l’avinguda d’Ernest Lluch i la font de Santa Caterina.

L’ajut del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
servirà per continuar la intervenció de recuperació del camí
fluvial nou que vorejarà el marge esquerre del riu Mogent i
es posarà a la disposició de vianants i de ciclistes.

Entre els objectius del pla de restauració també hi ha pre-
servar el bosc de ribera i la vegetació autòctona. 

Jornada de neteja 
del riu Mogent

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



En total seran cinc sessions i es desenvoluparan fins al mes
de novembre. La primera ponència es va fer el 22 de març.
La resta s’han programat per al 17 de maig, el 19 de juliol, el
27 de setembre i el 15 de novembre. Es faran en català, cas-
tellà, àrab i francès.

L’objectiu és, d'una banda, informar i assessorar les perso-
nes nouvingudes sobre les característiques socioculturals
del municipi per tal de promoure’n l'autonomia personal; i de
l’altra, orientar-les sobre els recursos i els serveis existents,
així com posar al seu abast coneixements i informació
bàsics sobre els drets i els deures de la societat que els acull. 

En el primer cicle, que es va dur a terme entre el novembre i
el desembre de l’any passat, van participar-hi un total de 93
persones. Com en aquella ocasió, les sessions estan promo-
gudes pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament i
compten amb la col·laboració de l’Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants a Catalunya.

Les persones interessades a participar en aquesta iniciativa
es poden adreçar al Centre d'Atenció Comunitària (c. de
Fdco G. Lorca, 16) o trucar al telèfon 93 568 37 51.
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FETS VIUS

Segon cicle de xerrades
d’acollida per als nouvinguts 

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:
- Demaneu dia i hora per a una entrevista
- El dia de l’entrevista cal portar: DNI original o NIE, un certificat
d’empadronament a Montornès del Vallès o a Vallromanes, el full d’inscripció
a l’OTG del SOC (antic INEM) i el darrer informe de vida laboral

BORSA DE TREBALL
Auxiliar de cuina
(Montornès del Vallès) 

Visitador comercial 
(província de Barcelona)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: eventual +
indefinit
Requisits: formació en l’àmbit
comercial. Permís de conduir tipus
B i vehicle propi
Horari: de dl a dv, de 9 a 14 h

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
+ indefinit
Tasques: les pròpies de la pro-
fessió
Requisits: experiència mínima
d’un any
Horari: jornada partida

Administratiu/iva 
comptable (Montornès)

Logopeda
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: mercantil o
treballador autònom
Tasques: les pròpies de la profes-
sió
Requisits: diplomatura de logopè-
dia. Permís de conduir B i vehicle
propi
Horari: tardes

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
+ indefinit
Tasques: administratives i de
comptabilitat
Requisits: diplomatura en empre-
sarials. Anglès nivell avançat.
Permís de conduir B i vehicle
propi
Horari: jornada partida de 8.30 a
13.30 h i de 15 a 18.30 h

10a edició del programa
Voluntariat per la Llengua

Sessions informatives sobre el
Pla d’emergència exterior del
sector químic de Catalunya

El programa s’ha posat en marxa a Montornès amb
20 parelles formades per un voluntari i un aprenent

El 17 de març es van presentar les parelles lingüístiques
que formen part del programa Voluntariat per la Llengua.
Aquesta activitat, promoguda pel Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL) i la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya (SPL), té com a
objectiu posar en contacte persones que encara no s’han
llançat a parlar en català o que estan aprenent la llengua
catalana amb voluntaris i voluntàries catalanoparlants dis-
posats a destinar una hora a la setmana a conversar-hi i així
practicar-ne l’ús oral. Aquesta en serà la 10a edició i durarà
fins a la primera setmana de juny.

A Montornès es dóna la particularitat que dos dels volunta-
ris són persones que van començar en el programa com a
aprenents (és a dir, no són catalanoparlants d’origen) i que
ara estan ajudant els companys nouvinguts a adquirir fluï-
desa i seguretat en una llengua que ells també han après
mitjançant els cursos de català per a adults; concretament,
hi ha una persona de Cuba i una altra del Marroc.
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El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat ha convocat diverses reunions
a Montornès amb l’objectiu d’informar sobre aspectes
generals del Pla d’emergència exterior del sector químic de
Catalunya (Plaseqcat).

El 20 d’abril, a les 19 h, la Sala d’Actes de l’Ajuntament aco-
llirà una sessió informativa adreçada a la població en gene-
ral. Dies abans, el 12 d’abril, se celebraran al Consistori
reunions per a representants d’entitats (17 h) i de la comu-
nitat educativa (13 h).

A les trobades hi participen tres ponents: un tècnic del
Departament d’Interior, el tècnic municipal de Medi
Ambient i un representant d’una de les empreses incloses
al Plaseqcat. A més de presentar el Pla i els seus protocols
de funcionament, els experts recorden els consells bàsics
en cas d’emergència química.
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FETS VIUS

Dones a les primeres fàbriques de
Montornès

Els dilluns. L’hora del conte. A les
18 h, a la Biblioteca de Montornès.

Fins al 16 d’abril. Inscripcions per
al Curs de Producció Musical i
tallers d’instruments, a l’Escola Municipal
de Música.

Dia 7. Parlem de llibres. Tertúlia
literària sobre Cuerpos y almas de M. Van
der Meersch. A les 18 h, a la Biblioteca

Dia 8. Nascuts per llegir. L’hora
menuda. Contes per a infants de 0 a 3
anys. A les 17.30, a la Biblioteca. Cal
reservar plaça. Telèfon 93.568.65.30
b.montornes@diba.cat 

Dia 10. 13a Fira d'Oportunitats
Unió de Botiguers. De 10 a 20 h, a la
plaça de Pau Picasso. De 10 a 14 h infla-
bles. A les 11.30 h, concurs de Sudokus.
A partir de les 18 h, actuacions de màgia
i de l'Escola de Dansa Paqui Maestre. 

Del 19 al 23 d’abril. Setmana
Cultura a l’Escola Municipal de
Música, Dansa i Aula de Teatre.
Tallers, concerts, audicions i espectacles,
a l’escola i a altres espais municipals.

altres propostes
del mes
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Sant Jordi 2010

Cinc veïnes del municipi, més grans
de 65 anys, van explicar les seves
experiències laborals a les primeres
fàbriques del municipi en el marc dels
actes de commemoració d’enguany
del Dia Internacional de la Dona
Treballadora. 

Les cinc dones van relatar les seves
vivències a les empreses Henkel

Ibèrica, Cursana, Pla Elies - Vitamol,
Cydsa i Schlumberger, més coneguda
sota el nom de "Contadores". Entre els
aspectes que van destacar, hi va haver
la incorporació al mercat laboral, les
condicions de treball per a dones i
homes en aquella època (entre els
anys 50 i els 60 del segle XX), els
sous i la conciliació de la vida laboral
i la familiar.

Paquita Mitjavila, Ana M. Ansia, Francisca Márquez, Maria Viñallonga i Teresa de Pedro, acompan-
yades de la treballadora social, Sílvia Guerrero

Dimecres 14, a la Biblioteca
- A les 19 h Presentació del llibre Voy a con-
tarte (Contes per a adults) de la M. Paz
Legua 
- A les 19.30 h Tertúlia
- A les 20 h Actuació de l’Aula de Teatre

Dijous 15
De 18 a 19.30 h Taller d’explicar con-
tes a la Biblioteca Municipal

Dimecres 21 1
A les 19.30 h VIII Cantata de Sant
Jordi a càrrec dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
i dels CEIP de Montornès del Vallès, al
Pavelló Municipal d’Esports

Dijous 22
De 18 a 19.30 h Taller d’explicar con-
tes, a la Biblioteca Municipal

Divendres 23
Activitats de Sant Jordi a la plaça de
Pau Picasso (En cas de pluja, al Teatre)
- A partir de les 10 h parades de llibres
i roses
- A partir de les 16 h parades d’entitats
- De 16 a 20 h Trenet de Sant Jordi
- De 16.30 a 19.30 h IV Marató de
Contes
a) 16.30 h Marató Menuda de 0 a 3 anys, a
càrrec de la Mercè Rubí. Projecte “Nascuts
per llegir” de foment a la lectura per a nadons.
b) 17 h Marató de Contes Familiar, a càrrec
de la Mon Mas (Contacontes)

c) 18.30 h Lliurament de premis del VII
Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi
- A les 18.45 h Sardanes amb el grup Cobla
Canigó
- A les 20 h Concert de Miguel Angel Bueno
al Teatre Municipal. Presentació del seu
disc. Entrada gratuïta.

Dissabte 24
- A les 12 h Festa del Drac a la plaça de
Pau Picasso. Org. Colla de Drac i Diables de
Montornès
- A partir de les 12 h Activitats organitzades
per les entitats locals
- A les 14 h Botifarrada popular. Org.
Colla de Drac i Diables de Montornès.
- A les 18 h Actuació del MAG LARI al
Teatre Municipal. Entrada gratuïta.

Dimarts 27
- A les 18:30 al Teatre Municipal:
Taller de teatre del Centre Infantil la
Peixera amb l'obra La fugida i Centre Juvenil
Satèl·lit amb l'obra La banda del llop. Totes
dues són de creació col·lectiva.

Exposició dels Punts de Llibre de
Sant Jordi :
-Del 12 al 23 d’abril, a la Sala
d’Exposicions Riu Mogent del Casal de
Cultura. 
-Del 26 d’abril al 7 de maig, a la Biblioteca 
-Del 10 al 21 de maig, al Centre Juvenil
Satèl·lit



El Jordi Juncà fa 18 anys que
treballa a la Henkel i des de fa
poc més d’un any n’és el cap de
planta. Ens rep somrient a la
porta de la fàbrica. Vesteix pan-
talons foscos, americana i
camisa sense corbata. Les
sabates desentonen, però és el
model que han de portar tots
els treballadors per seguretat.

Quin tipus de cap ets? “Penso
que potser sóc més exigent del
que jo mateix em sento. Sóc
rigorós, potser massa meti-
culós i m’agrada buscar al
màxim la perfecció. També
m’encanta la relació amb les
persones, crec que sóc força
dialogant en el sentit que
m’agrada discutir, donar suport
a idees i que la gent participi”,
diu. I afegeix que la relació amb
les persones ha de ser molt
oberta, sincera i de confiança.

El Jordi és enginyer industrial.
Va néixer fa 45 anys a Sant Joan de les Abadesses, i en fa 15
que viu a Montornès. És molt correcte, agradable, de conver-
sa fàcil i força extrovertit. Ens agrada que no tingui pressa
per acabar l’entrevista i ens dedica tot el temps que fa falta.
Descobrim que li agrada la muntanya, ja sigui a peu, en bici o
amb esquís, que s’ha aficionat a llegir sobre història i que no
té perfil al faceboock. 

L’estada que va fer a la planta de Toluca, a Mèxic, durant gai-
rebé 3 anys li ha deixat el cuquet de repetir l’experiència. “No
voldria, com a mínim mentalment, apartar la idea de tornar a
fer una cosa així i deixar-ho bloquejat per sempre més”. De
moment, però, i després d’un any intens, vol optimitzar al
màxim la planta i aconseguir que sigui un lloc xulo -segons
les seves paraules- on treballar.
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EL RETRAT Jordi Juncà Prat

La Mitja més popular

Vallès Visió ja emet regularment

La programació del canal Vallès Visió es pot sintonitzr al
canal 40 de la TDT. La graella de producció pròpia es com-
plementa amb propostes televisives de la Xarxa
Audiovisual Local (XAL).

La informació dels municipis es presenta sota el títol Vallès
Visió Notícies, un informatiu de 30 minuts que s'emet en
directe a les 20.30 h, de dilluns a divendres. Durant la jor-
nada hi ha un avanç a les 18 h, un breu informatiu al mig-
dia i un resum de notícies el cap de setmana.

La graella també reserva un espai preferent per a la infor-
mació esportiva d'àmbit local durant el cap de setmana.
Els dimarts i els dijous s'emet el programa Parlem-ne, un
espai d'entrevistes a personalitats polítiques i d'altres
àmbits. El programa de debat Visions ofereix un cop per
setmana diferents punts de vista sobre temes d'actualitat.
El Calaix és el nom del contenidor cultural amb propostes
per al cap de setmana.

Des del 25 de març es poden sintonitzar les emis-
sions regulars del nou canal Vallès Visió, impulsat
per nou municipis de la comarca, entre els quals hi
ha Montornès.

Més de 4.000 inscripcions es van formalitzar per par-
ticipar a la XVII edició de la Mitja Montornès-
Montmeló-Vilanova-La Roca, i a la cursa dels 5 Km

Enguany, la cursa organitzada pel CE Montornès Atletisme
amb la col·laboració dels ajuntaments i de diverses empre-
ses vinculades al territori, ha registrat diversos rècords. 

El guanyador a la categoría masculina, Mohamed
Benhmbarka, va aconseguir rebaixar la marca, fixada en
2004, en més d’un segon en completar el traçat en 1h 4 min
i 14 s. Meritxell Bonet  va ser la primera dona a arribar la
meta i va fer la seva millor marca de l’any (21 Km en 1h 20
min i 49 s). La prova va creixer en participants i va fer
rècord amb més de 2000 atletes que van completar la
cursa. Enguany, l’organització va comptar amb la dedicació
i la feina de prop de 380 persones. 

L’atleta montornesenc, Ivan Límia, va ser el guanyador per
segon any consecutiu de la prova dels 5 Km.



Biblioteca Municipal
Carrer de Can Parera, 34
Horari: de dl a dv de 15.30 a 20.30 h.
Els dj també de 9.30 a 13 h. 
Ds de 10 a 13 h.
Tel. 93 568 65 30
Fax: 93 568 65 31
b.montornes@diba.cat

Av. del riu Mogent, 2
Horari: de dl a dv de 15 a 21 h 
Tel. 93 572 17 19 Fax: 93 568 11 49
casalcultura@montornes.cat

Casal de
Músics 

Contacte: Centre Juvenil Satèl·lit
Horari: de dl a dv de 15 a 21 h
Tel: 93 572 39 39 
Fax: 93 568 11 49
cijc@montornes.cat

Casal de la Gent Gran Centre
Avinguda de la Llibertat, 3
Horari: de dl a dg de 9 a 13.30 h i
de 15 a 20.30 h
Tel. 93 568 00 95

Casal de la Gent Gran Nord
Carrer de Hermanas de la Virgen
Niña, 4-6
Horari: de dl a dg de 9 a 13.30 h i
de 15 a 20.30 h
Tel. 93 568 11 89

Carrer de la Llibertat, 10
Horari: de dl a dv de
15.30 a 20.30 h 
Tel. 93 572 39 39
Fax: 93 568 11 49
cijc@montornes.cat

Llar d’infants pública el
Lledoner 
Carrer de Vallès , s/n
Horari: dl, dc i dv, de 10 a 12 h Dm i
dj de 15 a 17 h
Tel. 93 568 61 86 
a8068045@xtec.cat

Escola Municipal de Música,
Dansa i Aula de Teatre
Carrer de Can Parera, 36, 3a p
Horari: de dl a dv de 17 a 21.30 h
Tel. 93 568 63 67 Fax: 93 568 60 87
emusica@montornes.cat

Galeria Municipal
de Can Xerracan
Pl. dels Països Catalans, 1
Contacte: Casal de Cultura
Horari en període d'exposicions: de
dm a dv de 18.30 a 20.30 h. Ds
d’11.30 a 13.30 h i de 18.30 a 20.30
h. Dg i dl tancat.

Masia del Molí
Av. d’Icària, 7-9
Horari: de dl a dv de 9 a 14 h
Tel. 93 572 14 10
a8960099@xtec.cat

Ràdio
Montornès
Emissora Municipal
Pl. dels Països Catalans, 1
Horari: de dl a dv de 9 a 21h
Tel. 93 568 20 00 Fax: 93 568 26 01
radiomontornes@montornes.cat
www.montornes.cat/radio

Teatre Municipal
Passatge del Teatre, 3
Contacte: Centre Juvenil Satèl·lit

Deixalleria de Montornès
Av. del riu Mogent – Can Masferrer
Horari: de dm a dv de 10 a 13 h i de
16 a 19 h. Ds de 10 a 14 h i de 16 a
19 h. Dg de 10 a 14 h. Dl tancat.
Tel. 93 568 48 00
cresidusvo@cresidusvo.com

Zona Esportiva Municipal 
Gran Vial, 3
Contacte: Departament d’Esports
Avinguda de la Llibertat, 2
Horari: de dl a dv, de 9 a 14 h
Tel. 93 572 11 70
esports@montornes.catZona Esportiva Municipal -

Complex
Esportiu
Montornès
Gran Vial, 3
Gestió Esportiva Montornès, SL 
Tel. 93 568 69 07 
direccio@cemmontornes.com

Aula de Formació d’Adults 
Carrer de la Llibertat, s/n
Horari: de dl a dv de 15 a 20.30 h
Tel. 93 568 15 84 Fax: 93 568 15 84

GUIA d’equipaments municipals

Centre d’Atenció Comunitària 
Carrer de Federico García Lorca, 16
Atenció social: mitjançant Serveis
Socials. De dl a dv de 8 a 15 h 
Tel 93 572 11 70
Atenció sanitària: a través del CAP.
De dl a dv de 8 a 20 h
Tel 93 572 03 03

Carrer del Vallès, 4
Horari: de dl a dv de 17
a 20 h 
Telèfon: 93 568 65 36
cijc@montornes.cat

A Internet:
www.montornes.cat/equipaments


