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Entre 2006 i 2007 la Brigada
Municipal d’Obres va dur a
terme els treballs de condicio-
nament d’aquesta plaça que té
una superficie de 3.063,59 m2.

L’espai està dividit en tres
àrees d’ús públic envoltades
d’una zona enjardinada.
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Un total de 19 persones de les 22 que van participar
a la iniciativa formativa, impulsada entre
l’Ajuntament i Cobega, han estat contractades per
prestar servei a la mateixa empresa.

Durant el mes d’abril els participants, que han obtin-
gut una titulació reconeguda, van rebre formació
sobre manipulació d’aliments, línies d’envasament i
conducció de carretons.

També al mes d’abril es van lliurar els diplomes a
les 16 persones, inscrites al Servei d’Ocupació
Municipal, que van assistir al curs de 30 hores dedi-
cat a l’alfabetització digital per a la recerca de feina.

Visites d’alumnes dels darrers cursos de
secundària a la borsa de treball
En el marc del programa d’orientació laboral i
acadèmica Després de l’ESO, què?, alumnes de l’IES
Vinyes Velles van conèixer el funcionament de la
borsa de treball del Servei d’Ocupació Municipal.

Aquesta va ser una de les propostes d’enguany del
programa que s'adreça als alumnes dels darrers
cursos de secundària i té l'objectiu d'informar i
assessorar els estudiants sobre els itineraris forma-
tius i opcions laborals que s'obren després de
l'ESO.

El programa també ha inclòs tallers i xerrades
d’orientació laboral, una exposició de l’Oficina del
Pla Jove de la Diputació i visites a l’Institut de
Noves Professions Barcelona Activa – Porta 22.

A la iniciativa van participar els departaments muni-
cipals d'Ensenyament i de Promoció Econòmica, les
regidories de Benestar Social i de Cultura, i els IES
Marta Mata i Vinyes Velles. La programació, coordi-
nada pel Departament de Joventut del consistori,
compta amb el suport de l'Àrea d'Igualtat i
Ciutadania de la Diputació i amb la col·laboració de
l'Oficina Jove del Vallès Oriental.

EEDDIITTOORRIIAALL

Polítiques actives d’ocupació
El pressupost d’aquest any no admetia dubtes: la prioritat
d’aquest Ajuntament és treballar per a les persones més
necessitades del nostre municipi i, en aquest sentit, mentre
que totes les regidories baixaven el seu pressupost a l’entorn
d’un 30%, Benestar Social i Promoció Econòmica i Formació
pujaven un 10% respecte de l’any anterior.

Amb el pressupost aprovat, 11 persones ja han estat contrac-
tades directament per l’Ajuntament mitjançant els plans
d’ocupació; 20 persones entraran aquest mes a treballar en
una important empresa ubicada al nostre terme gràcies als
plans de formació municipal per a aturats; 16 persones més
treballaran a les obres del torrent de Vinyes Velles i 6 en la
restauració de la torre del Telègraf. Però, a més, ara 37 perso-
nes trobaran feina gràcies al Pla Montilla contra l’atur.

Aquest pla està adreçat prioritàriament a persones aturades
sense prestació: treballadors desocupats inscrits al Servei
d’Ocupació de Catalunya que hagin exhaurit (o estiguin a un
mes de fer-ho) la prestació i/o subsidi de l’atur i que no hagin
participat en el programa de plans d’ocupació del 2009.
També a treballadors desocupats que percebin l’ajut del
Programa Temporal de Protecció per Desocupació i Inserció
(PRODI); de l’Ajut Temporal Extraordinari (ATE) de la
Generalitat per a Treballadors Autònoms, i de la Renda
Mínima d’Inserció.

Els projectes de rehabilitació de can Coll, de via pública i de
noves tecnologies hauran de començar abans del 30 de juny i
hi tindran preferència els treballadors aturats que han partici-
pat en tallers formatius, els joves de fins a 30 anys amb nivell
formatiu mitjà i, per últim, els treballadors amb discapacitat o
en risc d'exclusió laboral; s’hi garantirà la contractació
d'homes i dones.

I és que podem demostrar amb fets concrets que estem tre-
ballant de debò dins de les nostres possibilitats per aconse-
guir disminuir el nombre d’aturats al nostre municipi, perquè
les polítiques socials i d’ocupació són la nostra prioritat.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Formació i ocupació

Pràctiques a les instal·lacions de Cobega



En el actual contexto económico -a pesar de la recesión en la llegada de inmigrantes- la administración
municipal acusa de manera más intensa y directa las necesidades que conlleva integrar a personas de
otras latitudes. Las dificultades financieras obligan a los ayuntamientos a replantear prioridades para
seguir atendiendo los servicios básicos.

Lo que ha ocurrido en algunas poblaciones de Catalunya apunta a dos tipos de desafíos: se deben aclarar las competen-
cias de cada administración y se debe mejorar la colaboración entre instituciones. El régimen local establece que los ayun-
tamientos deben empadronar a los inmigrantes con o sin papeles, pero la ley de extranjería precisa que los irregulares
deberán ser expulsados. Los consistorios deben cumplir la ley, pero la administración central también, para evitar estalli-
dos sociales y el colapso de los servicios básicos. Desde el PP tenemos claro que es necesaria una política firme, valien-
te y decidida de lucha contra la inmigración ilegal.
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Cuando a uno le llegan algunas noticias, cree que eso nunca pasará aquí, pero Sres. ya están mul-
tando a los comerciantes de Montornés. Y no precisamente por inclumplir normativa en materia de
horarios o ruidos, simplemente porque no les gusta su rótulo.

Sí, han leído bien, no les gusta su cartel porque está en castellano, lengua oficial de este país. La cantidad es importante,
1.000 euros, pero puede ser más (hasta pensará Montilla que le han puesto poco). El dinero deben invertirlo en tunear el
coche de Benach, porque para construir institutos no hay presupuesto. 
El que lo va a pagar caro es el pobre comerciante. ¿Cuánto hay que trabajar para ganar 1000 euros? Los ciudadanos lo
sabemos, pero claro, la clase política gobernante no trabaja.
Desde C’s les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para denunciar estos hechos: www.ciudadanos-cs.org
// Tel 902 140 306.

Fa uns dies la presidenta del Tribunal Constitucional demanava respecte per a la institució que presideix.
Aquesta senyora hauria de llegir més sobre el que vol dir respecte i saber que el respecte es guanya i
s’exercita.

El respecte es guanya amb una actitud i un treball responsable, digne i eficaç. Qualitats que el tribunal ha oblidat en el
recurs contra l’Estatut. Irresponsable incomplint la llei que obliga a mantenir en secret les seves deliberacions. Indigne per
acceptar que en continuin formant part 4 membres amb el mandat finalitzat (res impediria que dimitissin). I ineficaç per
no ser capaç de dictar sentència en gairebé 4 anys.
I el respecte s’exerceix. I no es pot pas dir que, de la manera com han actuat i actuen, tinguin cap mena de respecte per
al poble de Catalunya. Ja no el van tenir acceptant jutjar una llei aprovada pel Parlament, pel Congrés i el Senat i finalment
en referèndum pel poble català, i no l’han tingut durant tot el procés.

El govern local vol reactivar el Pla jove local, imaginem que per aprovar-lo aviat. Molts recordareu que
aquest projecte es va posar en marxa el 2004 i va comptar amb l’esforç i la dedicació de molts joves de
Montornès il·lusionats, en aquell moment, per comprometre’s amb el seu poble. El pla resultant mai es
va arribar a aprovar i els joves es van cansar i la majoria se’n van anar cap a casa, decebuts, i amb raó.

Segur que en aquell moment el resultat del projecte no va agradar al govern perquè els comprometia a replantejar moltes
de les seves actuacions cap a la joventut. Les propostes sobre habitatge, educació, cultura i oci, treball, salut i, sobretot,
participació, eren massa per a ells.

Volem animar els joves a organitzar-se i a exigir a l’Ajuntament que compleixi els compromisos del Pla i a no acceptar que
juguin amb ells. Els joves poden fer que les coses es moguin de veritat.

Las obras del Tren de Alta Velocidad 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Las obras del trazado están en su recta final, y durante este mes de mayo van a avanzar signi-
ficativamente con el objetivo de que la nueva calle de Can Parellada esté abierta antes de fina-

les de junio. Ése fue el compromiso de ADIF con el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos. Las lluvias del último tri-
mestre han provocado el retraso en las obras justo cuando se tenían que mover y compactar las tierras.

Se ha conseguido que el túnel inicial pase de 150 a 850 metros y que quede integrado ambientalmente en la zona. En el
proceso de negociación se ha solicitado una indemnización por los terrenos expropiados y se ha asesorado a los comer-
cios e industrias afectados por las obras; se ha reclamado la estación en Montornès Norte que la Generalitat ya ha inclui-
do en el Plan de Cercanías y se ha solicitado al Ministerio de Fomento la redacción del proyecto ejecutivo.

Pla jove local

Respecte

Immigración irregular: “sin papeles”

Denuncia tu multa lingüística
Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat



L’objectiu municipal és aconseguir la
implicació de la Generalitat mitjançant
la concertació d’un 50% com a mínim
del total de places de l’equipament
social, que parteix amb un pressupost
d’obres d’edificació de 4.249.336,03
euros. 

El projecte de la futura instal·lació,
aprovat inicialment pel Ple municipal
el 8 d’abril de 2010, preveu la cons-
trucció d’una residència geriàtrica
assistida de 102 places per a persones
grans amb dependències funcionals
en diversos graus. L’equipament
també oferirà un servei de centre de
dia de 40 places, per a usuaris
externs. En aquest cas es prestarà
assistència a persones grans malaltes
que requereixen mesures de suport,
rehabilitació o d’atenció continuada.

El nou centre tindrà una superfície
total de 1.201,81 m2 i es construirà a
la confluència del carrer del Vallès i del
passatge de Maria Aurèlia Capmany,
molt a prop de la llar d’infants El
Lledoner i del Centre Infantil La
Peixera. A més de la superfície cons-
truïda, hi haurà 2.040,03 m2 de zona
enjardinada.

Considerant el cost inicial dels tre-
balls de construcció de la residència
geriàtrica amb centre assistencial de
dia, l’Ajuntament cerca recursos per
al seu finançament i garanties de
viabilitat econòmica per a la poste-
rior gestió.

El govern autonòmic va destinar, a
través del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC) per a 2008 –
2012, una subvenció de 550.000
euros per a la creació a Montornès
d’un centre d’atenció per a la gent
gran.
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L’Ajuntament cerca finançament per a la residència geriàtrica
amb places de centre de dia

Durant la primera quinzena del mes de maig, l’Ajuntament presentarà als Serveis Territorials de Barcelona del
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat el projecte de construcció de la residència geriàtrica
amb centre assistencial de dia a Montornès

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

CONVOCATÒRIA D’AJUTS AL LLOGUER I 
D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ

Informa-te’n al punt de 
l’Oficina Local d’Habitatge

DISSENY DE L’EDIFICI SEGONS LA
MEMÒRIA DEL PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ

Passatge de Maria Aurèlia Capmany



Tal i com es va fer a la primera edició, el nou procés de par-
ticipació també permetrà als ciutadans decidir sobre una
partida en el capítol de manteniment i obres del proper
pressupost.

El 18 de març representants de 19 entitats van decidir sobre
les obres de manteniment i de millora de l’espai públic que

es desenvoluparan durant aquest any 2010. D’entre les pro-
postes veïnals, es va escollir l’arranjament de les voreres de
Montornès Nord i del carrer de Narcís Monturiol, i la
supressió de les barreres arquitectòniques de Montornès
Centre. Si el cost final d’aquestes obres no arriba als 80.000
euros reservats al pressupost de 2010 per a aquesta inter-
venció, hi ha previst ampliar l’actuació amb la renovació i
neteja de la zona de gronxadors del parc dels Castanyers.

Ara fa tot just un any, 182 veïns i 4 associacions van fer
arribar un total de 444 propostes a l’Ajuntament, mitjançant
el dipòsit de butlletes en unes urnes distribuïdes per diver-
sos equipaments municipals. Qüestions referides a la mobi-
litat van centrar 126 aportacions, seguides de les dedicades
a aspectes sobre equipaments, parcs, jardins i oci amb més
de 60 propostes cada una, i, finalment, a l’entorn d’una
quarantena de suggeriments tenien a veure amb grans pro-
jectes d’urbanització i amb temes relacionats amb la salut i
els programes de serveis socials. La memòria final del
procés es pot consultar al web montornes.cat.

La Junta de Govern Local, reunida en
sessió ordinària el 29 d’abril de 2010,
va aprovar l’adjudicació provisional
del projecte de recuperació de la llera
del torrent de Vinyes Velles i la seva
integració urbanística entre les avin-
gudes de Barcelona i d’Ernest Lluch a
l’empresa GrupMas Constructors SLU
per un import de 546.352,76 euros.

La intervenció preveu la rehabilitació
del vial de vianants que segueix la línia
de l’antic cabal del torrent, amb una
superfície de 24.000 m2, i la creació
d’un carril per a bicicletes i d’espais
d’esbarjo infantil. L’actuació inclou
també la restauració de les diverses
espècies vegetals de ribera.

Projectes tecnològics
A més a més d’aquest projecte, la
Junta de Govern Local va adjudicar, en
la mateixa sessió, una de les actua-
cions sobre noves tecnologies que es
finançarà amb recursos estatals. Es
tracta de la creació i la posada en
marxa d’una xarxa sense fil de comu-
nicacions entre els diversos centres
municipals que també, mitjançant
subxarxes wi-fi, permetrà als ciuta-
dans la connexió a un portal
d’informació municipal i a organismes

oficials. Els treballs s’han adjudicat a
l’empresa Retevisión I SA per un
import de 84.775,58 euros.

Entre els mesos de març i abril,
l’Ajuntament va adjudicar a l’empresa
Audifilm Abi SL el projecte de moder-
nització dels sistemes d’informació i

infraestructura tecnològica de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (32.500 euros) i el
de posada en funcionament de la car-
peta del ciutadà (28.120 euros). Els
projectes de modernització i d’ade-
quació de la infraestructura electròni-
ca de la xarxa de serveis centrals de
l’Ajuntament (17.995 euros) i del
procés de dades municipals (73.500
euros) es van adjudicar a l’empresa
Punt Informàtic i Creatiu SL.

Montornès ha destinat un 20% dels
ajuts a programes dels àmbits social i
educatiu, tal com permet la convo-
catòria del Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
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Segon procés participatiu a l’entorn del pressupost municipal

Adjudicats els projectes inclosos al fons estatal de 2010
L’Ajuntament rebrà 1.627.881 euros del Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Els projectes, que tenen a veure amb una actuació

urbanística i amb diverses intervencions sobre
noves tecnologies, donaran feina a una trentena
de persones.

Darrera sessió de participació a l’entorn del pressupost 2010

La Regidoria de Relacions Ciutadanes i Participació engegarà entre els mesos de maig i juny la recollida de
propostes veïnals per al pressupost municipal de 2011
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El document, elaborat pel Departa-
ment de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment, confirma que, durant 2009, es
va detectar una baixada en el percen-
tatge d’impropis en la fracció orgàni-
ca. Això vol dir que es corregeix en la
tria la tendència a barrejar la matèria
orgànica amb els altres residus (plàs-
tics, cartrons...). Montornès té una
mitjana d’impropis del 6,8%. Per als
experts, aquesta xifra és acceptable si
es compara amb la mitjana obtinguda
al Vallès Oriental el 2009 (8,2%) i a
Catalunya (13%). 

Dades de reciclatge
La millora de la qualitat de la fracció
orgànica té efectes econòmics per al
municipi. L’Agència de Residus de
Catalunya retorna una part del cànon
pagat en concepte de recollida i tracta-
ment d’aquest tipus de deixalla.

En 2009 van disminuir en un 5% les
escombraries considerades de rebuig,
en un 16% els voluminosos i també es
va reduir la selecció de paper i cartró.
Aquestes dades estan relacionades
amb l’actual marc econòmic. 

Pel que fa al reciclatge d’envasos, es
va incrementar en un 6% i la intensifi-

cació de la informació entre els esta-
bliments va marcar l’any passat un
creixement moderat del servei de
recollida porta a porta del paper i
cartró comercial.

Un total de 1.490 persones van fer ús
l’any passat de la deixalleria mòbil que
s’instal·la als dos mercats setmanals
del municipi.

El 2009 els ciutadans van presentar,
de manera presencial, per telèfon o
mitjançant una instància, queixes o
propostes referides en general a la
neteja viària, especialment a pintades,
grafits i excrements de gossos a
zones verdes públiques.

Infraccions de l’ordenança
L’any passat els principals infractors
de l’ordenança municipal de regulació
de residus a la via pública van ser ciu-
tadans (76%). Empreses i comerços
van motivar un 18% dels expedients
sancionadors i altres entitats públi-
ques un 6%. Les infraccions van
suposar una despesa addicional de
l’entorn de 50.000 euros.

Les dades sobre residus també
inclouen el percentatge de contenidors
substituïts a causa dels actes vandà-
lics. En 2008 van ser un 15% i en
2009 van arribar a un 16,5%.

Accions de neteja especial
En l’apartat de la memòria dedicat a la
via pública, es concreta la neteja de 25
grafits i pintades a diversos sectors
del municipi. Se n’inclouen d’especials
pel desbordament de residus en zones
de bosc, per abocaments incontrolats
d’escombraries i per contenidors de
residus abandonats. Els punts més
afectats i habituals són el Pedró,
l’entrada a la deixalleria, la llera del riu
Mogent, el turó de les Tres Creus i Ca
n’Oliver. En alguns casos, s’han detec-
tat abocaments de residus perillosos
(uralita).

Finalment, durant el 2009, es van
desenvolupar campanyes de cons-
cienciació a les escoles sobre el reci-
clatge i es van posar en marxa un
seguit de tallers sobre residus promo-
guts pel Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental i adreçats
als escolars des de P3 fins a batxille-
rat.
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Memòria sobre la gestió dels residus municipals

Entre els aspectes que recull la memòria sobre la gestió dels residus municipals i la neteja viària de l’any
2009, destaca el creixement a Montornès del reciclatge de la matèria orgànica en un 22% respecte de l’any
2008



Durant la primera quinzena del mes de maig, bona part de les
activitats que es desenvolupen al municipi tenen a veure amb
el comerç just. Montornès s’ha adherit a la Festa del comerç
just que impulsen les ONG SETEM- Catalunya, Intermón
Oxfam, Alternativa 3, FETS-Finançament Ètic i Solidari i la
Xarxa de Consum Solidari. Al municipi, l'esdeveniment ha
estat organitzat de forma conjunta per l'Ajuntament i
l'Associació Jícaro. Joc, Somriure i Solidaritat.
La festa es presenta com una iniciativa oberta a la participa-
ció i té l’objectiu de donar a conèixer les propostes del
comerç just i la banca ètica. Les activitats inclouen una expo-
sició sobre el comerç just d’Alternativa 3 i una altra titulada Àfri-
ca de Barcelona Acció Solidària que es podran visitar al Centre
Juvenil Satèl·lit i a l’Ajuntament. El dia 6, a partir de les 17 h, hi
haurà jocs infantils, intercanvi de joguines i un espectacle
d’animació a la plaça de Pau Picasso.
Durant tot el dia 8 a la plaça de Joan Miró, al carrer de Jacint
Verdaguer i al pati del CEIP Sant Sadurní, s’hi faran especta-
cles, jocs, exposicions, i una fira d’intecanvi, entre d’altres.
Per acabar, el dia 14, a les 17 h, el programa Nautilus de
Ràdio Montornès oferirà una entrevista a membres de l’ONG
Barcelona Acció Solidària. 
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FETS VIUS

Festa del
comerç

just 

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
Xofer i gestió de magat-
zem (Montornès del Vallès)

Auxiliar d’aparcament 
(Granollers)

Llocs de treball: 3
Tipus de contracte: 12 mesos +
pròrrogues
Requisits: certificat de disminució
d’un grau igual o superior al 33%.
Experiència mínima de 3 mesos.
Horari: de dl a dg

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: indefinit
Requisits: carnet ADR.
Experiència mínima d’un any.
Ofimàtica bàsica. Es valoraran
coneixements d’anglès.
Horari: de dl a dv de 8 a 13 h i de
15 a 18 h

Administratiu/iva 
comptable (Montornès)

Cuiner/a
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: 3 mesos
Requisits: mínim d’un any
d’experiència. Carnet de conduir
tipus B.
Horari: propi del sector

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
+ indefinit
Tasques: administratives i de
comptabilitat
Requisits: anglès nivell avançat.
Ofimàtica nivell mitjà-alt.
Experiència mínima d’un any.
Horari: de dl a dv de 10 a 19 h

L’arxiu continua la 
digitalització dels documents

històrics de Montornès
La tasca es desenvolupa en el marc d’un dels plans
d’ocupació que es duen a terme a l’Ajuntament
finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya

L'any 2006, Montornès va participar en un programa pilot
de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de
Barcelona que va permetre digitalitzar les actes dels plens
municipals celebrats a Montornès des de l'any 1877 fins al
2003. En total van ser més de deu mil pàgines que, des
d'aquell moment, es poden consultar digitalment.

Ara, amb un dels plans del Servei d'Ocupació de Catalunya,
s'estan escanejant altres documents històrics de l'arxiu,
entre els quals hi ha les actes de les antigues comissions
de govern, els primers padrons d'habitants, els cadastres
del segle XIX i els padrons de les contribucions industrials.
També es preveu poder digitalitzar part del fons fotogràfic
que només existeix en paper.

Montornès
s’afegeix enguany

a la Festa del
comerç just que es
desenvoluparà a 94

municipis de
Catalunya





Les competicions se celebraran el 5 de juny de 9 a 14 h, a la
Zona Esportiva Municipal. Els participants podran competir en
sis modalitats diferents: futbol-7, futbol-5, tennis, bàsquet 3x3,
escacs i proves d'atletisme. Les inscripcions es podran fer fins
al 26 de maig als responsables d’educació física de cada escola.
La representació gràfica de l’Olimpíada sortirà, com cada any,
d’un concurs de dibuix adreçat als alumnes de tots els centres
del municipi. El lliurament de premis i diplomes es durà a terme
el 24 de maig, a les 17 h, al Teatre Municipal. Al mateix lloc, hi
haurà una exposició amb els treballs presentats.
Les Olimpíades estan organitzades pel Departament d'Esports,
amb la col·laboració de les escoles publiques i les entitats
esportives del municipi, i tenen el suport de la Diputació.
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FETS VIUS

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

Fins al 14 de maig. Festa del Comerç Just. (Veieu
info a la pàg 8).

Dia 9. Celebració del Dia Internacional de la
Dansa. Espectacle professional i actuacions de diverses
escoles de dansa. A les 18 h, al Teatre Municipal

Dia 12. Parlem de llibres. Especial novel·la negra. A
les 18 h, a la Biblioteca. 

Dia 13. Xerrada Escoles i agermanament a càrrec d’un
representant  de l’Escola Jungfrau de Badalona. A les 18 h, a
la Biblioteca

Dia 14. Germinart 2010: la nit. Inauguració a les
19.30 h, a la Galeria Municipal Can Xerracan. Visites fins al 28. 

Dia 16. Actuació del Grup d’Aprofundiment II de l’Aula de
Teatre. Representació de l’obra Amor por ordenador. A
les 18.30 h, al Teatre Municipal.

Dia 17. Exposició de pintura de dues alumnes dels tallers
del Casal de Cultura. Inauguració a les 19.30 h. Visites fins al 28.

Dia 21 Cinefòrum: Road to Guantanamo A les 21 h, al
Centre Juvenil Satèl·lit.

Dia 29. Actuació del Grup Avançat de l’Aula de Teatre.
Representació de l’obra Joc de boges. A les 19 h, al Teatre
Municipal

Dia 30. Cicle Nous Intèrprets. Concert del grup Folia
de l’EMM Blai Net de Sant Boi de Llobregat. A les 18 h, a
l’Església de Sant Sadurní.

altres propostesdel mes
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Ball popular per al desè aniversari de
l’Associació de veïns de la Bòbila

Persones grans soles del municipi van rebre una rosa
per Sant Jordi, en el marc de la campanya “Roses
contra l’oblit”

El Teatre Municipal acollirà el 15 de maig, a partir de la mitjanit, un ball obert a
la població amb l’Orquestra Tropikana.

L’acte, que compta amb el suport de l’Ajuntament, s’emmarca en la celebració
del desè aniversari de l’Associació de Veïns de la Bòbila. Abans del ball, el teatre
acollirà un sopar de celebració.

Sant Jordi: una diada de la gent

La Zona Esportiva Municipal acollirà el 5 de juny la V
Olimpíada Escolar de Primària de Montornès

GGrrààcciieess  ppeerr  ffeerr--llaa  ppoossssiibbllee



L’Olga és veterinària, directora i fundadora del Centre de
Recuperació de Primats Fundació Mona ubicat a Riudellots
de la Selva (Girona). És de Montornès, té 43 anys i una
empenta que molts voldríem.

“Un dia em van enviar a vacunar uns gossos d’un senyor
anglès. Va resultar que aquest senyor rescatava ximpanzés
que entraven de contraban a Espanya i eren utilitzats com
a reclam de turistes”. Era Simon Templer, representant a
Espanya de la International Primate Protection League
(IPPL), que la va convèncer perquè col·laborés en el seu
projecte. Això, i una estada d’uns mesos al Camerun en un
centre on feia el seguiment mèdic de totes les cries de
goril·les i ximpanzés que hi arribaven, la va empènyer a
crear, l’any 2000, la Fundació Mona. El centre té l’objectiu
d’acollir, rehabilitar i resocialitzar ximpanzés confiscats per
la policia i és únic a Espanya. 

L’Olga és activa, entusiasta i va per feina. Ens fa la impres-
sió que el seu cap no para mai i que gestiona mil temes
alhora. Gairebé no exerceix de veterinària perquè “la major
part del temps la dedico a aconseguir diners, a fer que els
projectes tirin endavant, a coordinar i fer conferències per
donar-nos a conèixer”, diu, i afegeix: “Hi ha molta feina,
però estem contents”. Es nota.

Podeu conèixer la seva feina a www.fundaciomona.org.
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EL RETRAT Olga Feliu Olleta

Nit de l’esport 2010
La festa, que arriba a la desena edició, se celebrarà
el 14 de maig, a les 20.30 h al Teatre Municipal
La desena edició de la Nit de l’Esport de Montornès serà
enguany un sopar per a les entitats participants en què es
reconeixerà el mèrit dels millors esportistes locals, equips
i empreses patrocinadores de 2009. La celebració tindrà
com a escenari el Teatre Municipal.

Durant la Nit de l’Esport, també es faran mencions honorí-
fiques a persones vinculades a l'esport montornesenc que
hagin destacat per la seva dedicació a l'esport local.

Els guanyadors de la passada edició van ser: en categoria
sènior, Marta Molina, del Club Karate Montornès i Ivan
Limia, del Club Esportiu Montornès Atletisme; en categoria
infantil, Juan García Ruiz, del Club Karate Montornès i va
repetir Carla Rodríguez Haro del Club Esportiu Montornès;
en l'apartat d'equips, l'equip sènior del Club Futbol
Montornès, i l’aleví femení del Club Karate Montornès i,
finalment, en l'apartat de patrocinadors, CADAC, SL, pro-
motor del Club Futbol Montornès.
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