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Plans d’ocupació extraordinaris
Els ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de la
Generalitat permetran la contractació d’un total de 42 persones a Montornès.
Entre els treballs a fer, hi ha la neteja de la zona forestal i els camins afectats pel
temporal de neu.
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La canalització i el cobriment del torrent de Vinyes Velles es va finalitzar
l’any 2000. Posteriorment, entre 2005 i 2007, es van dur a terme les obres
d’urbanització del parc que, amb una superfície de 30.837 m2 abasta el
tram comprès entre can Coll i l’avinguda de Barcelona. El projecte va sorgir
d’un procés de participació ciutadana engegat l’any 1998.

Des de 2008, l’espai disposa d’un circuit
esportiu i s’hi han anat ampliant els usos
amb l’habilitació durant el 2009 d’àrees
d’esbarjo i de jocs infantils.
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El Ple municipal va aprovar inicialment, en la sessió
ordinària del 6 de maig, el Pla jove de Montornès.

El document té com a finalitat dotar el municipi de les
estratègies d’actuació que calguin per donar resposta a
les demandes i necessitats dels joves d’entre 15 i 29
anys, sense perjudici a altres segments de la població,
com els adolescents de 12 a 14 anys i a la franja d'edat
d'entre 30 i 35 anys.

El Pla, que serà vigent fins a l’any 2014, recull 47 actua-
cions articulades de manera transversal en 8 àmbits:
cohesió social i convivència ciutadana, cultura, comuni-
cació i oci, educació, esports, hàbitat, ocupació, partici-
pació i salut. El Departament de Joventut de l’Ajuntament
ja ha posat en marxa durant els darrers anys part de les
iniciatives i els programes inclosos al Pla, tant als equi-
paments municipals com als instituts d'ensenyament
secundari. És el cas, per exemple, de les propostes inclo-
ses al programa Salut Jove, Joves Guia, el projecte OLIA
d'orientació laboral i acadèmica, o el programa Fem els
deures.

Les dades del document han estat actualitzades partint
dels treballs realitzats entre 2004 i 2005.

El projecte preveu per a l’any 2010 un pressupost de
128.450 euros per al desenvolupament de diversos pro-
grames i accions que formen part dels eixos estratègics
del Pla.

EEDDIITTOORRIIAALL

En defensa de 
l’IES Vinyes Velles
Des de l’Ajuntament ens preocupa la situació de l’IES
Vinyes Velles provocada en part pels rumors falsos sobre
un superior fracàs escolar dels alumnes d’aquest institut,
i això no és cert. De fet, aquest centre disposa de tots els
recursos materials i humans de primer nivell per garantir
un ensenyament de qualitat.

Sobta que fa pocs mesos es va fer una manifestació per
la situació dels barracons, la falta d’equipaments i
d’espai del IES Marta Mata i, amb tot, s’ha produït una
inscripció de 90 alumnes, mentre que al Vinyes Velles
només ha estat de 48 alumnes.

El màxim d’alumnes són 33 per aula, però, en aquest
cas, hem de fer una aposta per la qualitat de
l’ensenyament; per això, donem suport a les reivindica-
cions dels pares per recuperar la tercera línia d'ESO que
la Generalitat vol treure l'any vinent, per aconseguir que
no ens treguin una classe de 2n de batxillerat, perquè
estem en contra d'aules massificades de 40 alumnes que
es juguen l'accés a la universitat.

Per altra part, hem d'aconseguir que la Generalitat recep-
cioni les pistes, els vestidors i les tanques fetes fa 4
anys; per això, tots hem de donar suport a aquestes rei-
vindicacions justes perquè, ara més que mai, necessitem
més recursos per evitar el fracàs escolar i per aconseguir
la igualtat d’oportunitats per a tothom.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Pla Jove Local

Alumnes del mòdul d’hoteleria, cuina i serveis de restauració

Acte de cloenda al PTT

El 17 de juny, a les 19 h, a la masia del Molí, se cele-
brarà la cloenda del curs 2009-2010 del Pla de Transició
al Treball (PTT) que ha comptat amb la participació de
14 alumnes del mòdul d’auxiliar de fabricació mecànica
d’ajust i soldadura, i amb 11 en el d’auxiliar d’hoteleria,
cuina i serveis de restauració.

El PTT incorporarà el proper curs formació específica de
reparació de maquinària industrial, resultat d’un acord
amb l’empresa Henkel Ibérica.

La cloenda també servirà per commemorar els 12 anys
de vida del programa i per presentar, de manera pública,
les noves instal·lacions i l’equipament de què, des del
mes de gener, disposa el mòdul de cuina i serveis de
restauració.



Como cada año se ha celebrado el Gran Premio de España de F1 en el Circuito de
Montmeló. Miles de personas se han desplazado a nuestra comarca. Según los
Mossos, unas 98.000 personas pasaron por el circuito. Esta aglomeración nos
afecta en Montornés. Desde hace años, la gente que acude al circuito pasa por aquí.

Como vecinos, sufrimos los grandes premios de motos y de la F1.
Los aficionados aparcan su coche en nuestra zona industrial. La Policía Local tiene que hacer horas
extras. La limpieza de la zona, etc. Todo son inconvenientes. En contrapartida, no recibimos casi nada
a cambio. Montmeló “es la niña mimada”. Deberíamos recibir el mismo trato que nuestros vecinos.
Cuesta mucho que se oigan nuestras necesidades. El Partido Popular reclama la misma atención que
nuestros vecinos en el momento de mejorar nuestras infraestructuras.
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Seguimos con el mismo problema: nuestro pueblo da una imagen de suciedad y dejadez cada vez
mayor, y no porque no tengamos un servicio de limpieza, sinó porque se empezó fomentando los
grafitis y se ha conseguido que se conviertan en un problema.

Los vecinos gastan cantidades considerables de dinero, incluso muchos hacen un esfuerzo grande para restaurar sus
fachadas y a los cuatro días: pintada.  Hay un tal “Safo”, por poner un ejemplo reciente, que debe ser una eminencia entre
su tribu, porque tiene el pueblo sellado con su firma... ¿le pillarán? En Ciudadanos confiamos en que esto suceda, pero
para que pague por lo que ha hecho y les puedan limpiar su fachada, cada propietario debe dirigirse al Ayuntamiento a
poner su denuncia, ya que la actuación de la administración depende de este “trámite”.
Desde C’s les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para denunciar estos hechos o bien acudan al
Ayuntamiento a denunciarlos. Entre todos podemos conseguir un Montornés más limpio.

Les mesures contra el dèficit públic adoptades pel govern central arriben amb retard i una vegada més
amb la improvisació i males maneres que els caracteritza.

El dèficit públic és excessiu i s’ha de reduir? Sí. I és el resultat de la suma del dèficit de cada una de les
administracions. El dèficit no és igual en cada cas, però la solució de ZP ens equipara a tots i reparteix igualitàriament la
responsabilitat de solucionar-lo. 

Les mesures del govern castiguen qui treballem bé i fa que hàgim de pagar la mala gestió o les irresponsabilitats d’altres,
com per exemple l’Ajuntament de Madrid (amb un deute de 6.000 milions d’euros). Si el govern de ZP actués amb justí-
cia i intel·ligència, el nostre Ajuntament no hauria de retallar salaris ni deixar de fer inversions necessàries per al poble, i
a això ens obligaran si no rectifiquen. 

Entrem en el darrer any de la legislatura i això significa moltes coses. No n’hi ha prou amb aquest espai
per fer un balanç exhaustiu de com va el poble, però sí que volem fer palesa la nostra preocupació per
moltes famílies, afectades per l’atur a causa de la crisi, que no han estat ateses per l’Ajuntament com
calia.

És pensant en els que més pateixen, però tenint en compte les opinions de molts d’altres veïns i veïnes, que estem con-
vençuts que Montornès necessita una alternativa. Cal superar l’apatia i la deixadesa i impulsar entre tots plegats els can-
vis que són imprescindibles. Els veïns i les veïnes podeu fer molt. No n’hi ha prou de queixar-se, cal comprometre’s i actuar
plegats. Nosaltres tenim un projecte i estem preparats per tirar-lo endavant, però necessitem el vostre acompanyament i
el vostre entusiasme. Hi haurà qui preferirà que us quedeu casa, així que és a les vostres mans fer-ho o no.

La tecnologia al servei de les persones

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Cada cop es fa més present la necessitat d’accedir a les noves tecnologies per fer-nos la vida
més fàcil. Totes les persones tenen dret a poder accedir en igualtat de condicions a la xarxa,

però calen actuacions concretes per possibilitar aquest accés i per oferir, dins els paràmetres que la llei marca i de mane-
ra gratuïta, els mitjans necessaris per connectar-s’hi.

El grup municipal del PSC està treballant per apropar les noves tecnologies a les persones de Montornès. Des de princi-
pis d’any, es realitzen classes d’alfabetització informàtica per a persones grans i s’han iniciat projectes tecnològics per
garantir l’accés gratuït a Internet al voltant de les dependències municipals i a les places.

Aquestes polítiques, incloses en el nostre programa electoral, igualen els ciutadans pel que fa a les noves tecnologies i, al cos-
tat de decisions com la de congelar els impostos municipals pee al 2010, col·laboren a fer realitat el nostre ideari socialista.

A les teves mans

Paguen justos per pecadors

F1 en Montmeló ¿Y en Montornés?

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



El projecte bàsic executiu de les
obres, redactat d’acord amb la nor-
mativa del Consell Català de l’Esport,
preveu unes instal·lacions que com-
pliran amb les exigències bàsiques
d’estalvi d’energia. S’hi incorporaran
equips tèrmics amb el rendiment ade-
quat en funció de la zona a la qual
s’ubica l’edifici i els seus tancaments;
hi haurà sistemes d’il·luminació efi-
cient a les zones comunes, i ins-
tal·lacions d’energia solar tèrmica per
a la producció d’aigua calenta sanità-
ria.

L’espai de l’equipament es dividirà en
diverses dependències: tres despat-
xos amb una sala de reunions poliva-
lent annexa per a les entitats esporti-
ves; banys i vestidors, magatzems i
una sala d’entrenament de 144 m2

que disposarà d’un tatami per a la
pràctica de karate de 10x10 m.

A més de l’accés principal, l’edifici
disposarà d’un accés-sortida secun-
dari que comunicarà les pistes de ten-
nis amb els vestuaris.

La durada aproximada dels treballs de
construcció, amb un import de
429.000 euros, serà de 8 mesos.
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Instal·lacions noves a la Zona Esportiva Municipal 

El mes de juny finalitzarà el procediment per a l’adjudicació definitiva del projecte de construcció d’un equipa-
ment esportiu polivalent 

Zona Esportiva Municipal

El nou edifici d’ús esportiu serà d’una única planta amb una superfície de 409,23 m2 i es construirà entre les
instal·lacions de la piscina coberta i les pistes de tennis de la Zona Esportiva Municipal

El 9 de juny es coneixerà el nom dels municipis guanyadors
dels premis a la millor iniciativa local per l'estalvi d'aigua i
a la millor iniciativa local per l'estalvi d'energia.

Els premis distingeixen les millors actuacions realitzades,
acabades o implantades al llarg del 2009.

Montornès hi ha presentat un conjunt d’actuacions orienta-
des a fer un ús racional i responsable de l’aigua. Les mesu-
res es fonamenten en la recerca de recursos alternatius a
l’aigua de xarxa per a usos que no requereixen aigua pota-
ble i en la recuperació de recursos propis. 

Així, s’ha aprofitat l’aigua freàtica per a usos municipals.
S’utilitzen els pous, situats a la Zona Esportiva Municipal, al
torrent de Vinyes Velles i a la masia de Masferrer per al reg,
les neteges i les pràctiques de prevenció d’incendis. Altres
pous, com els situats a la plana de can Vilaró, s’han recu-
perat per a l’abastament d’aigua potable.

L’altra intervenció que s’ha presentat als premis és la pro-
moció de l’eficiència energètica en diversos equipaments
municipals. S’ha implantat un sistema d’informació energè-
tica per al control de la despesa energètica dels equipa-
ments i de les instal·lacions municipals, així com dels qua-
dres d’enllumenat públic, que s’ha completat amb audito-
ries energètiques i amb protocols de bones pràctiques.

Montornès presenta dues actuacions als 
premis Millors Iniciatives Locals de Medi Ambient

Pou a la plana de can Vilaró 

L’Ajuntament ha presentat a la sisena edició dels premis, que atorga la Diputació de Barcelona, dues actua-
cions referides a l’ús racional i responsable de l’aigua i a la promoció de l’eficiència energètica en diversos
equipaments municipals



Montornès rebrà 2.470.000 euros  per
l’expropiació d’un terreny municipal
afectat pel projecte de construcció del
traçat del tren d’alta velocitat al seu
pas pel terme municipal. 

La indemnització es destinarà al
desenvolupament de les actuacions
del projecte d’intervenció integral a
Montornès Nord.

La parcel·la valorada, amb una
superfície de 24.541 m2, està situada a
la confluència dels carrers de les Tres
Creus, del Vallès i de Carles Ribas.

Inicialment, ADIF havia fixat la indem-
nització a l’entorn de 500.000 euros, i
després la va incrementar a 743.000
euros. L’Ajuntament, per la seva
banda, la va situar en 2.733.513,54
euros. A partir d’aquí, es va obrir un
procés de negociació entre ambdues
parts.

El Consistori i ADIF van encarregar per
separat peritatges del terreny, i, final-
ment, la valoració que s’ofereix a
Montornès s’apropa més a les estima-
cions municipals. 

El procés de reclamació d’indemnitza-
cions no es tanca aquí. El consistori
demana que també s’expropiïn 5.810

m2 que formen part de la mateixa par-
cel·la valorada, que no estan afectats
directament per les obres de l’AVE,
però que quedaran molt condicionats. 

A banda d’aquesta sol·licitud, l’Ajun-
tament manté negociacions per uns

altres dos terrenys amb superfícies
entre 4.000 i 6.000 m2, situats a la
zona d’influència de la masia de
Masferrer i de la deixalleria (en el per-
llongament de l’avinguda del riu
Mogent).
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Indemnitzacions al municipi per les obres de l’AVE
El Ple municipal va acceptar, en la sessió celebrada el 6 de maig, la valoració que ofereix ADIF,
l’empresa gestora de les obres de l’AVE, per l’expropiació d’una finca municipal

Tal com es va fer a la primera edició, el nou procés de par-
ticipació, engegat per la Regidoria de Relacions Ciutadanes
i Participació, permetrà als ciutadans decidir sobre una par-
tida en el capítol de manteniment i obres del proper pres-
supost.

Les propostes es poden presentar fins al 9 de juliol. Els
equipaments municipals i l'Ajuntament disposen d'urnes i
de les butlletes per aportar suggeriments sobre les obres de
millora de l'espai públic que s'haurien d'incloure en el pres-
supost 2011. La participació en el procés també és possi-
ble a través del web montornes.cat.

Entre juliol i setembre, es durà a terme l'ordenació i valora-
ció de les propostes. A la tardor, s'ha previst que els veïns
i les veïnes majors de 16 anys triïn les obres de manteni-
ment i millora per dur a terme durant el 2011. Com en
l'edició passada, es crearà una comissió que farà el segui-
ment de tot el procés.

La primera experiència de participació en el pressupost
,desenvolupada a Montornès l'any passat, va rebre 444

aportacions. Representants de 19 entitats van escollir entre
les propostes. Finalment, les millores que es faran aquest
any seran l’adaptació de les voreres a Montornès Nord, la
supressió de les barreres arquitectòniques a Montornès
Centre i l’arranjament de les voreres del carrer de Narcís
Monturiol. 

Comença la recollida de propostes ciutadanes 
per al pressupost 2011
Les propostes es poden dipositar, fins al 9 de juliol, a les urnes ubicades als equipaments municipals i
a l'Ajuntament. També s’hi pot participar emplenant el formulari al web municipal www.montornes.cat. 
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Els plans d'ocupació són programes destinats a promoure la
contractació laboral de persones aturades per a la realització
d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social.

Enguany, el govern de la Generalitat ha fet dues convocatò-
ries de caràcter extraordinari dels plans d’ocupació. Una
d’elles amb l’objectiu de pal·liar els danys del temporal de
neu a les zones forestals, i l’altra s’ha destinat a projectes
proposats pels ajuntaments que compleixin requisits tècnics
com ara ocupar persones que tenen grans dificultats per tro-
bar una feina en el mercat laboral obert.

Tasques especials de neteja per les nevades i per
a la prevenció d’incendis
A Montornès, a partir del 15 de juny, un total de 5 persones
realitzaran feines de neteja de boscos i de zones arbrades; de
recuperació de camins i de lleres i de retirada d’arbres i de
fusta acumulada a causa de la nevada del 8 de març. Es cal-
cula que al municipi hi ha una zona afectada de 160 hectàre-
es, la part forestal situada a la Serralada Litoral. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya aportarà 24.525 euros per
a la formalització del contracte de tres mesos d’aquests tre-
balladors, que tindran també com a missió reparar i condi-
cionar les infraestructures relacionades amb la prevenció
d’incendis. El treball del grup serà coordinat per l’ADF del
Maresme que els facilitarà formació, eines i transport.

Feines d’arranjament en masies, via pública i con-
tinuació de la digitalització de l’arxiu
A banda de l’actuació encaminada a netejar boscos i condi-
cionar camins i lleres, la Generalitat subvencionarà a l’entorn
de 255.000 euros per a la contractació, durant un termini de
sis mesos, de 22 persones que treballaran en l’arranjament
de masies municipals, de 4 persones més que faran feines de
manteniment a la via pública, d’1 persona que continuarà
amb les tasques de digitalització del fons documental de
l’Ajuntament i, finalment, de 10 persones que s’encarregaran
de diversos processos de l’administració electrònica.
Aquests 37 treballadors seran contractats a temps parcial,
(70% de la jornada laboral) i rebran 60 hores de formació com-
plementària.

La selecció de les persones que participaran als plans
d’ocupació es fa segons els criteris de l’Oficina de Treball del
Servei d’Ocupació de Catalunya i es duu a terme des del
Departament Municipal de Promoció Econòmica.
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Plans extraordinaris d’ocupació

Els ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat permetran la con-
tractació d’un total de 42 persones a Montornès

Mitjançant els plans, es netejarà zona forestal i camins afectats per les nevades del passat 8 de març,
es duran a terme obres d’arranjament de diverses masies municipals i de millora de la via pública i es
desenvoluparan treballs relacionats amb l’administració electrònica i la digitalització del patrimoni
documental

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



L’objectiu del Pla és aglutinar les estratègies, programes i
recursos destinats a la prevenció de les conductes addicti-
ves i al foment dels hàbits saludables, que es desenvolupen
tant en l'àmbit de l'administració local com en el sanitari i a
l’educatiu.

Es tracta d’unificar criteris i accions sobre aquesta matèria
al municipi per oferir una única resposta preventiva i assis-
tencial.

El procés d’elaboració del Pla local de prevenció de drogo-
depèndencies, obert a la participació i a l’opinió dels agents
socials i de la ciutadania en general, es dividirà en dues
fases. En la primera es farà una diagnosi de la situació
actual, dels programes, de les intervencions i dels recursos
existents. I en una segona fase, es confeccionarà el docu-
ment que servirà de marc de referència en el treball integral
relacionat amb la prevenció del consum de drogues.
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FETS VIUS

Procés d’elaboració del Pla local de prevenció de
drogodepèndencies
El Departament de Serveis Socials ha engegat el procés per a l’elaboració del Pla local de prevenció de dro-
godepèndencies amb una enquesta oberta a la participació dels veïns a través del web municipal

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 extern d’assegurances 
(Granollers, Montornès, la Roca...)

Auxiliar administratiu/va
(Montornès del Vallès)
Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
Tasques: atenció al públic, informació telefònica, tasques administra-
tives diverses, coordinació de visites, etc.
Requisits: CFGM de gestió administrativa, equivalent i/o superior.
Ofimàtica nivell mitjà-alt. Experiència mínima d’un any en administra-
ció pública. Carnet de conduir i vehicle propi 

Llocs de treball: 5 - 10
Tipus de contracte: mercantil
Tasques: col·laboració comercial per objectius
Requisits: nivell formatiu de batxillerat o equivalent. Català i castellà
nivell alt. Permís de conduir tipus B i vehicle propi

Cloenda de les activitats 
esportives extraescolars

Reconeixement institucional a
alumnes de l’Institut Vinyes Velles
Un grup d'alumnes de l'Institut Vinyes Velles ha guanyat el 2n
premi del concurs europeu What can science do for society?
(Què pot fer la ciència per la societat?) convocat per
l’Euroscience Open Forum (ESOF). 
Laia Arjona, Sergio Guardeño, Carla Jiménez, Sara López,
Beatriz Martín i Sara Mendiola són els integrants del grup de
treball premiat.

Alumnes i professors de l'IES Vinyes Velles, amb l'alcalde, Daniel
Cortés, i el regidor d'Ensenyament, Antoni Aguilar

A finals de maig es va dur a terme la cloenda de les activitats
esportives extraescolars del curs 2009-2010. Les EMM, que
estan organitzades pel Departament d'Esports de l'Ajun-
tament i les AMPA dels centres escolars públics del poble, han
comptat aquest curs amb la participació de 205 alumnes. 

La programació ha inclòs set disciplines esportives: batuka,
bàsquet, psicomotricitat, jocs preesportius, futbol sala, bàd-
minton i patinatge.

El percentatge d’alumnes participants a les Escoles
Esportives Municipals (EMM) ha arribat al 21%

Es pot participar a l’enquesta a través del web montornes.cat





L'Ajuntament de Montornès col·labora, des de 1996, amb
l'associació Vallès Obert als Nens del Món per a les colònies
dels infants ucraïnesos que pateixen les conseqüències de les
radiacions de l'accident de la central nuclear de Txernòbil.
Aquest any, l’aportació municipal és de 3.000 euros, que ges-
tiona directament l’ONG. 
Des de fa quinze anys l'Ajuntament també col·labora en les colò-
nies dels infants que viuen als campaments de refugiats del
Front Polisari al Sàhara Occidental. Enguany el consistori es farà
càrrec de les despeses de viatge de sis infants. 
El Consistori facilitarà la participació de tots els infants acollits a
Montornès a les activitats d'estiu que s'organitzen al municipi. 
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FETS VIUS

Acollida d’infants sahrauís i
ucraïnesos Fins al 18 de juny. Germinart, la mirada dels

més joves. A la Galeria Municipal de Can Xerracan

Dia 6. Teatre. Casa de lloguer. A càrrec del grup d’adults
de l’Aula Municipal de Teatre. A les 18.30 h al Teatre
Municipal
Dia 7. Exposició de Poesia. A càrrec de Maite
Morlesín i Lucía González. Inauguració a les 19.30 h al Casal
de Cultura. Visites fins al 18 de juny.
Dia 11. Teatre. L’Arbre de la Júlia i On és el manicomi? A
càrrec dels grups bàsic I i II i el grup d’aprofundiment I de
l’Aula Municipal de Teatre.
Dia 12. Concert de final de curs dels alumnes de guitarra
flamenca i Quadre Flamenc de l’Escola Municipal de Música.
A les 19 h a la Sala d’Actes de la Biblioteca.
Del 14 al 18. Actuacions del final de curs dels alumnes
de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula
de Teatre. Dues sessions diàries, a les 18 i a les 19.30 h,
al Teatre Municipal.
Dia 17. Festa de Fi de Curs del Casal de Cultura.
Activitats per a tots els usuaris de l’equipament. De 17.30 a
21 h al Casal.
Dia 18. Cinefòrum: Projecció del 2n capítol de la sèrie
Les set edats del rock, produïda per la BBC. A les 22 h al
Centre Infantil la Peixera
Dia 20. Cicle Nous Intèrprets. Concert a càrrec
d’alumnes de l’Escola i del Conservatori J.M. Ruera de
Granollers. A les 12 h a l’Església Nostra Senyora del Carme.
Dia 21. Monogràfic any Chopin. Concert a càrrec
d’alumnes i exalumnes de piano i alumnes de teatre amb
obres del compositor. A les 18.30 h al Teatre Municipal.
Dia 1 de juliol. Xerrada. “El naixement de la civilització
faraònica: mite versus arqueologia”, a càrrec d’Emma
González. A les 19.30 h, a la Biblioteca

altres propostesdel mes
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Sant Joan 2010

Més informació sobre les colònies per a infants ucraïnesos:
www.vallesobert.org Telèfon 672197200

Més informació sobre les colònies per a infants sahrauís:
www.sahracatalunya.org Telèfon 691368513

Foto de família de l’acte institucional de benvinguda de les colònies de l’any
passat

Divendres 18
- A les 19 h Exposició de manuali-
tats al Casal de la Gent Gran Nord
- A les 20 h Recital de poesia al Centre
Juvenil Satèl·lit (Org. Ass. Veïns Montornès
Nord)

Dissabte 19
- A les 12 h  Exhibició de seguretat i
gossos a càrrec de l’Ass. de Voluntaris de
Protecció Civil (Org. Ass. Veïns Montornès
Nord)
- A les 17 h Guerra d’aigua a la plaça de
Lluis Companys (Org. Penyes Pere Anton i
Bartomeus)
- A les 18 h Pregó a càrrec de la colla de
Drac i Diables en commemoració del seu
25è aniversari, al CJ Satèl·lit
- A les 18.30 h Posada del mocador
als Gegants a la plaça del Poble
- A les 23 h Ball amb l’orquestra The
Fabulosos Frik Brothers a la plaça del Poble

Diumenge 20
- A les 11 h Exhibició de kàrate a
càrrec del Club Kàrate Montornès a la plaça
del Poble (Org. Ass Veïns Montornès Nord)

- A les 12 h Festa de l’Escuma infan-
til a la plaça del Poble
- A les 13.30 h Menjars populars
“Cultures del món” al CEIP Marinada (Org.
Ass Veïns Montornès Nord)
- A les 17 h XV Milla urbana (Org. Club
Esportiu Montornès Atletisme)
- A les 19 h Festival de danses a la
plaça del Poble (Org. Ass. Veïns Montornès
Nord)
- A les 22.30 h Concert de rock amb
Laura Ojalvo i Cerdo’7 a la plaça del Poble
(Org. Ass Veïns Montornès Nord)

Dilluns 21
- A les 18 h Campionat de futbolí o ping
pong al CJ Satèl·lit (Org. Espai jove)

Dimecres 23
- A les 18 h Activitats infantils a la
plaça del Poble (Org. Espai jove, Espai
infantil l’Amiga Formiga, Espai infantil la
Colla Pessigolla i Ass. Veïns Montornès
Nord)
- A les 18 h Gimcana Jove pels carrers
de Montornès (Org. Espai jove)
- A les 21 h Espectacle de foc i cercavi-
la a càrrec de la colla de Drac i Diables,
amb sortida a la plaça del Poble

- A les 22 h Foguera als terrenys munici-
pals ubicats prop de la rotonda on confluei-
xen els carrers de Carles Riba, del Vallès i
el carrer de Can Parellada.
- A la mitjanit. Coca, cava i ball amb
l’orquestra Niàgara a  la plaça del Poble

Dijous 24
- A les 10 h Activitats per als joves
al CEIP Marinada (Org. Plataforma Llei de
barris) 
- A les 13 h Degustació de vi
d’Alella i dinar popular al CEIP
Marinada (Org. Plataforma Llei de barris)
- A les 18.30 h Berenar per a la gent
gran i ball amb l’orquestra Duet Ària al
CEIP Marinada (Org. Ass. Veïns Montornès
Nord)

Dissabte 26 
- A les 9 h Trobada de petanca i bit-
lles entre els casals de la Gent Gran Nord i
Centre, al Casal de la Gent Gran Nord (Org.
Casal de la Gent Gran Nord)

Del 19 al 23, Atraccions al carrer



El Bernardo és l’animador oficial de les celebracions
de Montornès. Poseu-li un micro al davant i veureu
l’efecte que li produeix. Nosaltres ho hem fet i
després de gairebé tres quarts d’hora d’entrevista diu
que només ens ha explicat un 10 per cent de… 

Enguany farà 37 anys que anima la revetlla de Sant
Joan. “Ho faig perquè no han trobat cap altre tonto”,
diu rient, i afegeix que la seva habitació dóna just
sobre l’escenari, i tampoc podria dormir. Nosaltres
sospitem que en realitat hi està enganxat. Li encanta
xerrar i explicar coses, riure i fer riure. És un show-
man. Fa d’speaker a les festes, a la marató, a presen-
tacions i allà on li demanin. “No hi ha cosa que hagi
passat en aquest poble, que, si m’ho han demanat,
he donat un cop de mà”. 

Li preguntem l’edat i es resisteix…, “els tontos no
ens fem mai vells”, diu. Al final confessa que va néi-
xer l’any 41, a Jaén. Després d’uns anys a Barcelona,
l’any 65 va venir a Montornès. Ha treballat en diver-
ses fàbriques, ha fet d’aprenent de sastre, ha estat
paracaigudista a la legió i moltes coses més que no
sabem. El que sí que coneixem és la seva faceta reivindicativa. “Allà on hi havia un sarau, allà era jo, lluitant i rei-
vindicant els nostres drets”. Ara està ficat a la comissió de l’AVE i a la nova Associació de Veïns de Montornès
Nord.

Per acabar, li preguntem: Com ets? “Un calaix de sastre on hi ha de tot… no tinc un no per a ningú, potser és per
amagar els defectes i complexos… sóc sensible, ploraner i sempre m’enganyen”. 
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EL RETRAT Bernardo López Castro

Jornada d’activitats
per a gossos
Montornès celebrarà el dia 13 de juny la segona edició del
Dia del Gos. El carrer del Molí acollirà activitats dedicades
als animals de companyia. Enguany, la jornada compta
amb la col·laboració en l’organització del Club Agility Can
Jané.

Al llarg del matí, de 10 a 14 h, hi haurà una exhibició
d’agility i d’obediència, concursos de bellesa i una mostra
de perruqueria canina. També hi participarà l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Montornès amb una exhi-
bició dels gossos de recerca i de rescat de persones.

La jornada serà, d’una banda, purament lúdica, i de l'altra,
intentarà sensibilitzar i conscienciar sobre les obligacions
que comporta la tinença d'animals domèstics i de compan-
yia, recollides a l'ordenança municipal sobre aquesta matèria.

Nit de l’esport 2010

Sandra Quintanilla Caricol i Alejandro Martos Jiménez, tots
dos del Club Esportiu Montornès Atletisme han estat reco-
neguts com a millors esportistes infantils de 2009. Els con-
junts Benjamí Femení i Sènior Masculí de l'entitat han estat
considerats els millors en la categoria d'equips.

La karateka Elisabeth Gordón, que entre 2005 i 2007 va ser
escollida tres anys consecutius millor esportista, ha estat
nomenada la millor de 2009. El millor sènior masculí ha
tornat a ser, després d'uns anys, Jorge Juan Martínez Cruz,
també del Club Kàrate Montornès.

El premi al millor patrocinador de 2009 ha estat per a
Henkel Ibérica, patrocinador del CE Montornès Atletisme.

Durant la vetllada, celebrada el 14 de maig al Teatre
Municipal, també es van fer mencions a persones i a enti-
tats per la seva dedicació a l'esport local durant el 2009.

Els guanyadors acompanyats de l'alcalde, Daniel Cortés, i del regidor
d'Esports, Dídac Giribets
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