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Durant els darrers anys el riu
Mogent ha estat objecte de
diverses obres que s’han
acompanyat d’accions orienta-
des a la seva restauració.
A final de 2008 l’Ajuntament
va executar la demolició de les
barraques, horts, coberts i
cabanes que durant les darre-
res dècades s’havien anat ubi-
cant al marge dret del riu.
Entre 2008 i 2009, l'empresa
pública Aigües del Ter
Llobregat (ATLL) va iniciar els
treballs de construcció d'una
canonada d'aigua amb
l'objectiu de millorar el submi-
nistrament a Barcelona, en el
tram de l'artèria del Ter -
Estació distribuïdora de la
Trinitat.
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L’Ajuntament de Montornès ha accedit als ajuts del pro-
grama “CaixaProinfància” de la Fundació La Caixa.
Concretament, l’entitat financera posa a l’abast del muni-
cipi un servei de suport psicològic per a infants de 3 a 16
anys i per a les seves famílies. La Fundació La Caixa
dóna el servei a través de l’Associació Ventijol i és el
Departament de Serveis Socials del Consistori
l’encarregat del seguiment de les sessions. El servei es
perllongarà fins al mes de desembre.

Nova edició del programa “Els Serveis Socials
més a prop”
Treballadors socials de la Creu Roja van començar a final
del mes de juny les visites a les persones més grans de
80 anys del municipi, que no són usuàries del
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, per tal
d’apropar-los, en cas que ho necessitin, atenció i recur-
sos socials. Inicialment, s’han previst 220 entrevistes.
Aquestes visites formen part del programa “Els serveis
socials més a prop”, que es va dur a terme per primera
vegada l’any passat. El pla té el suport de la Diputació de
Barcelona i compta amb la col·laboració de la Creu Roja.

Orientació formativa i laboral
En els darrers dies també s’han posat en marxa dos cur-
sos de català inicial per a persones nouvingudes, promo-
guts per segon any consecutiu pel Departament de
Serveis Socials i per l’Oficina de Català de Montornès.
Els cursos, que finalitzaran el 26 de juliol, són de nivell
inicial, s’imparteixen al Casal de Cultura, i compten amb
la participació d’homes i dones procedents del Marroc,
Gàmbia, Senegal, Mali i Mauritània.
Els alumnes que hagin assolit un nivell prou adequat es
podran inscriure als cursos bàsics generals que el
Consorci ofereix anualment.

D’altra banda, també es duen a terme al Casal de Cultura
dos cicles de sessions d’orientació formativa i laboral per
a nouvinguts, un s’adreça específicament a joves i l’altre
a adults.
La iniciativa es desenvolupa per primera vegada al muni-
cipi i respon a la normativa vigent relacionada amb
l’acollida a persones nouvingudes.

EEDDIITTOORRIIAALL

Festes en temps de crisi
Gràcies al dinamisme de les nostres entitats i al patrocini
de comerciants i del teixit industrial, la Regidoria de
Festes està organitzant actes de tot tipus, treballant braç
a braç amb les nostres entitats i associacions per acon-
seguir unes festes més participatives.

Per això, considerem que tant les festes de St. Joan com
la Festa Major s’han de mantenir més vives que mai i han
de fer possible el contacte entre veïns i veïnes, entitats i
Ajuntament, sortint als carrers del poble per a gaudir
junts de múltiples activitats.

Així, les Festes de Sant Joan d’enguany han estat orga-
nitzades entre l´Ajuntament, l’Associació de veïns de
Montornès Nord i l’Associació Plataforma de la Llei de
barris de Montornès Nord, i n’hem de fer una valoració
positiva, ja que s’ha notat una major participació en els
actes que s’han organitzat. Ells han treballat de valent i
s´han implicat en la festa i per la festa i, tot i que el
finançament de les activitats l’ha assumit l’Ajuntament, la
seva aportació humana és impagable.

Volem ara que la baixada d’un 40% del pressupost per a
la Festa Major de Montornès no es percebi com a tal i es
compensi amb una major participació i implicació de tot-
hom. Des de l´austeritat també surten iniciatives fantàsti-
ques i positives, on el més important no són els diners,
sinó sumar propostes. L´Ajuntament posarà la logística,
el pressupost i els mitjans que convinguin per seguir en
aquesta línia de col·laboració perquè val la pena treballar
amb la gent que creu en el que fa.

Us volen donar les gràcies, especialment als que esteu
fent possible que Montornès sigui un municipi de
referència per les seves festes i per la seva cultura. Ara,
tots plegats hem de fer d’aquesta Festa Major en temps
de crisi la millor Festa Major de la història.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Accions a l’àmbit dels
Serveis Socials
El Departament de Serveis Socials ha posat en
marxa un servei de suport psicològic a les famílies
en col·laboració amb la Fundació La Caixa, una
nova acció d’apropament de l’atenció social a la
gent gran i dues intervencions adreçades a les per-
sones nouvingudes 

Cursos de català per a persones nouvingudes



¿Es una prioridad en Cataluña vetar el burka y el niqab? Es la pregunta que se hacen muchos. El PPC
está a favor de su prohibición en lugares públicos. No forma parte de la religión musulmana, pues se
introdujo a principios del siglo XX. Humilla a la mujer. Dicho de otra manera, es un símbolo de opresión
hacia la mujer. Esto, ni en Cataluña ni en el resto de España, se puede consentir. La mujer tiene los mis-

mos derechos y deberes que el hombre. Puede actuar en libertad y nunca coaccionada por la voluntad del hombre. Su fina-
lidad es que la mujer se comporte de forma humilde en público. Hay que recordar que el Corán no habla nunca del niqab
ni del burka. Es más, en la peregrinación a la Meca está terminantemente prohibido. Debemos ser claros y aprobar su
prohibición. Y ya no sólo por lo humillante, sinó porque el constante uso del burka y el niqab puede conducir a problemas
de salud debido a la falta de luz solar. Una sociedad libre como la nuestra debe decir NO al burka y al niqab
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Después del fracaso del Plan E para “crear empleo” y de haber regalado millones a los bancos, tuvo
que llamar Obama para que se tomaran medidas en nuestro país, y así se hizo.
Congelan las pensiones de los jubilados, bajan el sueldo de los funcionarios y como toca quedar

bien, también el de los políticos y cargos de confianza para dar ejemplo… Y una reforma laboral que, según dice el pro-
pio ministro, “no va a servir para crear empleo”.
Mientras tanto los banqueros veranean en sus yates y la gente quedándose sin sus casas. Los políticos siguen derrochando
el dinero de todos. Un ejemplo: en Cataluña se crean las veguerías, unas instancias político-administrativas (de la edad
media) que se añaden a los municipios, las comarcas, las provincias y las comunidades autónomas. Una barbaridad en
cualquier caso, pero más todavía en momentos de disminución del gasto público: nuevos cargos, más edificios y aumen-
to de funcionarios.

En moments de dificultats com els que estem vivint, els ajuntaments no podem aportar grans solucions
perquè no tenim a les nostres mans les possibilitats ni les competències de què disposen les grans admi-
nistracions. Tanmateix no escatimem esforços i aprofitem les oportunitats quan aquestes apareixen.
Aquest és el cas de la contractació que farem ara de 37 persones de Montornès per a desenvolupar dife-

rents projectes de rehabilitació d’edificis municipals i de desenvolupament i implantació de noves tecnologies.

Des del Servei d’Ocupació de la Regidoria de Promoció Econòmica s’orientarà i es formarà aquestes persones amb
l’objectiu que després, quan finalitzi el contracte de 6 mesos, tinguin mitjans per trobar altres camins en el món laboral.

Les circumstàncies no són favorables, el camí no serà fàcil, però amb esforç, voluntat i sacrifici, ens en sortirem.

La reforma laboral aprovada pel govern permet a partir d’ara que les Empreses de Treball Temporal
(ETT) contractin amb el Servei Públic d'Ocupació en programes de recol·locació i en la gestió d'ofertes
d'ocupació de l’administració pública. Nosaltres ens hi oposem i hem presentat una moció per evitar-
ho a Montornès.

Aquest tipus de mesures, o d’altres com abaratir l’acomiadament fins i tot a les grans empreses, no serviran per crear més
ocupació de futur, només serviran per empitjorar les condicions de treball, tant al sector privat com al sector públic. 

L’Ajuntament ha d’impulsar una bona gestió en les contractacions de personal, garantint la transparència i les condicions
d’igualtat per als ciutadans i ciutadanes que hi vulguin accedir, i utilitzant en tot cas els serveis de col·locació públics, sense
externalitzar aquesta tasca a les Empreses privades de Treball Temporal (ETT).

Més mesures d’austeritat 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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En l’últim ple extraordinari s’ha aprovat la reducció d’un 8% en el sou de l’alcalde  i d’entre un
5 i un 7% en el dels regidors, amb la qual cosa l’alcalde passa a tenir una retribució bruta de

53.331 euros bruts anuals. Els funcionaris patiran una reducció del 2,5 al 6,5% segons sigui el seu nivell retributiu. Amb
l’aplicació d’aquestes mesures, l’Ajuntament estalviarà uns 300.000 euros.

Els regidors del grup ICV-EUiA no van votar-hi a favor, incapaços de ser solidaris en un moment de crisi, oposant-se a una
reducció del 8%  en els 100 euros que cobren per cada assistència a una comissió, junta de portaveus o ple. Mostren una
vegada més la seva demagògia política, encara més si tenim en compte quan el cap de l’oposició, sense tenir cap tipus de
responsabilitat, com a càrrec de confiança i amb les indemnitzacions, cobra molt més que l’alcalde.

La reforma laboral pot arribar a l’Ajuntament

Suport a la ocupació

Prohibición del velo integral “burka y niqab”

Y ahora toca…
Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat



El 9 de juny, l’alcalde, Daniel Cortés,
va rebre el premi en nom del munici-
pi, en un acte celebrat a la sala Tarafa
de Granollers.

Montornès ha estat distingit per un
conjunt d’actuacions desenvolupades
amb l’objectiu de racionalitzar l’ús de
l’aigua sota criteris de responsabilitat. 

El fet que les aigües procedents de la
depuradora no fossin aptes per al reg
va propiciar, d’una banda la recerca de
recursos alternatius a l’aigua de xarxa
per a usos que no requereixen aigua
potable; i, de l’altra, la recuperació de
recursos propis, tot aprofitant l’aigua
freàtica. 

Els pous situats a la Zona Esportiva
Municipal, al torrent de Vinyes Velles i
a la masia de Masferrer s’utilitzen, des
de l’any passat,  per al reg, les neteges
i les pràctiques de prevenció d’incen-
dis. També s’han recuperat pous, com
els situats a la plana de can Vilaró, per
a l’abastament d’aigua potable.

D’altra banda, Montornès també va
posar en marxa durant 2009 un con-
junt d’actuacions per a la promoció de
l’eficiència energètica en diversos
equipaments municipals.
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Montornès aconsegueix el Premi a la millor 
Iniciativa local per a l’estalvi d’aigua 2009

L’Ajuntament de Montornès ha
obtingut  el guardó per a municipis
d’entre 5.001 i 50.000 habitants
pel conjunt de mesures referides
a l’ús racional i responsable de
l’aigua

Moció en relació amb la supressió de l’oferta de batxillerats i la reducció de professionals dels serveis educatius del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la seva repercussió a Montornès

El Ple Municipal va prendre, en la sessió ordinària del 3 de juny de 2010, els acords següents:
“...Primer. - Demanar al Departament d’Educació el manteniment del grup de 2n de batxillerat i de la 3a línia d’ESO de l’IES
Vinves Velles de Montornès, per al curs 2010-2011, que ha proposat suprimir.
Segon.- Expressar al Departament d’Educació la nostra indignació perquè en cap moment s’ha preocupat per la recepció efectiva
de les instal·lacions esportives del IES Vinyes Velles havent deixat passar el temps sense prendre cap decisió executiva. És per
això que demanem que el Departament d’Educació recepcioni i es faci càrrec del condicionament adequat d’aquestes ins-
tal·lacions.
Tercer.- Demanar a la Conselleria d’Educació que replantegi la decisió de tancament dels grups de batxillerat diürn, en aquells
centres que només tenen una sola línia amb menys de vint alumnes a Catalunya, per al proper curs 2010-2011.
Quart. - Expressar el rebuig de l’Ajuntament de Montornès del Vallès a la reducció de professionals dels serveis educatius de la
Generalitat.
Cinquè. - Expressar la nostra preocupació per la continuada presa unilateral de decisions que duu a terme el Departament
d’Educació de la Generalitat, i que no contribueix a crear un clima d’entesa entre tots els agents educatius del nostre país...”

Mocions plenàries

El contingut literal de les mocions és a l’acta de la sessió del Ple Municipal corresponent. Per a qualsevol consulta, les actes són a disposició pública al tauler
d'anuncis de les oficines municipals.

Els premis, convocats per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, estan dotats econòmicament
amb 6.000 euros i distingeixen les millors actuacions realitzades, acabades o implantades al llarg del 2009

L’alcalde Daniel Cortés i el diputat de Medi
Ambient, Joan Antoni Baron
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Un dels pous de la plana de can Vilaró

Sistema de rec al torrent de Vinyes Velles



L’alcalde, Daniel Cortés, i José Javier
Pérez, director territorial de Madrid,
Barcelona i València de Caja Sur, van
signar a final del mes de juny un con-
veni de col·laboració que servirà per
obrir una línia de préstecs amb condi-
cions favorables per aquelles comuni-
tats de propietaris de Montornès que
decideixin rehabilitar els seus edificis.

L’objectiu és facilitar el pagament de
les despeses pel condicionament dels
edificis a les comunitats veïnals que
s’acullin a les subvencions que
s’atorguen a través del Pla d’Inter-
venció Integral a Montornès Nord i
també a través del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat. 

En el cas del Pla d’Intervenció Integral
de Montornès Nord hi ha una dotació

en concepte d’ajuts de prop de dos
milions d’euros. Aquestes ajuts són
compatibles amb les subvencions que
concedeix el govern autonòmic.

Amb el suport de l’Oficina Local d’Ha-
bitatge, organisme que Montornès
comparteix amb els municipis de
Montmeló i de Parets del Vallès,
l’Oficina de barri, que s’instal·larà al
carrer de Federico García Lorca, ofe-
rirà assessorament tècnic i jurídic a
les comunitats de propietaris que
hagin pres la decisió de rehabilitar els
seus edificis.

Es prestaran serveis per a l’elaboració
dels informes previs que són necessa-
ris per a la tramitació de subvencions,
es farà assessorament en relació al
pressupost de les obres, es tutelarà el
desenvolupament dels treballs fins
l’acabament, i s’actuarà com a

enllaç amb les entitats financeres
col·laboradores.

Caja Sur ha estat la primera entitat
financera amb la qual s’ha signat el
conveni que es podria repetir amb
altres caixes i bancs.

Pel que fa al desenvolupament del
Projecte d’Intervenció Integral a
Montornès Nord, els darrers dies del
mes juny es va celebrar la primera
sessió de treball amb comerciants i
propietaris d’establiments del barri.

La finalitat era intercanviar impres-
sions amb els botiguers sobre l’estat
actual del comerç a Montornès Nord i,
d’aquesta manera, poder establir
bases de treball per a la seva dinamit-
zació els propers quatre anys.

La propera sessió de treball serà el 13
de setembre, a les 20.30 h, al Centre
Infantil la Peixera.
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Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Caja Sur per al
finançament de la rehabilitació d’edificis

Mitjançant el conveni es tracta d’ajudar els propietaris a fer front al pagament de les reformes  

Modificada l’Ordenança reguladora del mercat setmanal
El Ple Municipal va aprovar a la sessió del 3 de juny la
modificació de l’ordenança reguladora del mercat setmanal
de Montornès.

D’acord amb amb el nou text el mercat ambulant dels dime-
cres i dels divendres es podrà fer els dies que siguin fes-
tius. Hi haurà quatre excepcions: Divendres Sant, el dia
d’Any Nou, el dia de Reis i el dia de Nadal.

Una altra de les novetats és que l’hora de sortida dels
vehicles dels paradistes s’avança mitja hora i es farà a les
13.30 h. Finalment es permetrà la transmissió de parades
entre persones tot i que no siguin familiars.

Aquests canvis actualitzen la darrera modificació que es va
dur a terme l’any 2008 i responen a les demandes dels
mateixos paradistes. Mercat setmanal dels divendres 

En els darrers anys s'han instal·lat ascensors a
diversos edificis del carrer de Fco. G. Lorca
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El fet que l’Ajuntament ja sigui propietari de la parcel·la de
la font de Santa Caterina ha afavorit la creació en aquesta
zona d’una àrea de descans amb taules i l’inici dels treballs
de desbrossament d’un altre tram que permetrà perllongar
el camí més enllà de la font fins a trobar-se amb
Martorelles. 

La titularitat pública del terreny de 13.061,54 m2 que ocupa
la font de Santa Caterina és resultat del conveni que van sig-
nar al mes d’abril l’Ajuntament i els fins ara propietaris, que
també ho eren de la finca on està situat el jaciment romà de
can Tacó – turó d’en Roina. El document va incloure la ces-
sió gratuïta de la parcel·la de la font i d’una superfície de
120.964,17 m2 de la muntanya de les Tres Creus.    

A final de l’any 2009, la Regidoria de Mobilitat i l’Àrea del
Territori van engegar les actuacions per recuperar el camí
fluvial del riu Mogent i posar-lo a la disposició de vianants i
de ciclistes. La intervenció es complementa amb la restau-
ració i la preservació del bosc de ribera i de la vegetació
autòctona de la zona.

A banda d’incorporar al recorregut, en direcció sud, el tram
que va des de la font de Santa Caterina fins a Martorelles,
es treballa per integrar, en direcció nord, el tram que
enllaçaria l’avinguda de l’Onze de Setembre i la riera de
Vallromanes. El Consorci per a la Defensa de la Conca del
Besòs ha concedit aquest any 2010 una subvenció de
28.020,40 euros per al projecte de recuperació del sender.
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Continuen les feines de condicionament 
del camí a la llera del riu Mogent

Els darrers arranjaments inclouen una nova zona de descans, creada molt a prop de la font de Santa
Caterina. El sender voreja el marge esquerre del riu Mogent i enllaça l’avinguda d’Ernest Lluch i la font.

Presentació dels nous agents
de la Policia Local

Aprovats inicialment els 
projectes d’urbanització del
Telègraf i de Casablanca

El passat dia 17 de juny es van incorporar cinc nous agents
a la Policia Local després d’acabar amb èxit el curs bàsic de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i amb el qual
finalitza el procés selectiu que els permetrà realitzar el seu
servei al municipi com a funcionaris de carrera. 

Quatre dels cinc agents ja estaven duent a terme tasques
pròpies de funcionaris en pràctiques abans de la seva
incorporació a l’Institut. En el cas del cinquè agent, haurà
de superar un període de pràctiques d’un any per consoli-
dar i finalitzar el procés.

La Junta de Govern Local va aprovar el 10 de juny, de
manera inicial, els projectes d’urbanització dels barris del
Telègraf i de Casablanca.

En el cas del barri del Telègraf, el cost de sortida de la urba-
nització és de 3.297.659,83 euros. L’import inicial de les
obres al barri de Casablanca és de 2.799.691,58 euros.

En línies generals els dos projectes ordenen i cobreixen els
dèficits de serveis, característics de les urbanitzacions dels
anys 60. Les actuacions inclouen les xarxes de clavegue-
ram, d’electricitat, de telecomunicacions, d’enllumenat públic,
la pavimentació i la construcció de murs de contenció.



En aquesta edició, el Pla de Transició al Treball ha comptat
amb la participació de 14 alumnes en el 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 pla d’adreça a joves d’entre 16 i 21 anys que no hagin
superat l’ESO i manté els dos objectius amb què va néixer:
d’una banda, afavorir la inserciò laboral dels participants i
de l’altra, facilitar el seu retorn al sistema educatiu. 

Per al proper curs, la branca de mecànica d’ajust i solda-
dura incorporarà com a novetat formació específica de
reparació de maquinària industrial, resultat d’un acord amb
Henkel Ibérica.
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FETS VIUS

Acabada la 12a edició del Pla de Transició al Treball
El 17 de juny es va celebrar, a la Masia del Molí, l’acte de cloenda del curs 2009 - 2010 del Pla de Transició
al Treball. L’acte també va servir per commemorar els 12 anys de vida del programa i per presentar, de
manera pública, les noves instal·lacions i l’equipament del mòdul d'auxiliar d'hoteleria.

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
Peó construcció (Montornès del Valles)

Auxiliar administratiu/va (Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Contracte: 6 mesos
Tasques: digitalització de documents
Requisits: ser major d’edat. Estar a l’atur com a demandant d’ocupació
amb una antiguitat mínima de 6 mesos i no cobrar cap prestació
econòmica. Estar inscrit al SLO. No haver estat contractat a través d’un
pla d’ocupació durant 2008 i 2009.

Llocs de treball: 26
Contracte: 6 mesos
Tasques: les pròpies de la professió. 
Requisits: ser major d’edat. Estar a l’atur com a demandant d’ocupació
amb una antiguitat mínima de 6 mesos i no cobrar cap prestació
econòmica. Estar inscrit al SLO. No haver estat contractat a través d’un
pla d’ocupació durant 2008 i 2009.

Renovació del Certificat de
qualitat per al SEMPRE

La gestió de la borsa de treball, el servei de suport als
emprenendors, el Club de Feina i la programació i desenvo-
lupament de cursos de formació ocupacional han superat
una avaluació exhaustiva d'acord amb la norma de referència. 

La certificació, que ha estat renovada fins l’any 2011, reco-
neix l’esforç en l’actualització i la implantació d’eines de
qualitat per a la millora de la prestació de serveis amb
l’objectiu d’aconseguir la satisfacció de l'usuari. 

El Departament de Promoció Econòmica ha reno-
vat la certificació de qualitat segons la norma de
referència UNE-EN-ISO 9001:2008 que va obtenir,
per primera vegada, l’any 2005

Un centenar de persones van assitir a l'acte de cloenda del curs 2009 -
2010 del PTT

Auxiliar administratiu/va (Montornès del Vallès)
Llocs de treball: 10
Contracte: 6 mesos
Tasques: operatòria i projectes de noves tecnologies
Requisits: ser major d’edat. Estar a l’atur com a demandant d’ocupació
amb una antiguitat mínima de 6 mesos i no cobrar cap prestació
econòmica. Estar inscrit al SLO. No haver estat contractat a través d’un
pla d’ocupació durant 2008 i 2009.

Torner (Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Contracte: 3 mesos
Tasques: rectificat de rodets i altres

Enginyer mecànic (Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Contracte: indefinit
Tasques: implantació de nous processos productius
Requisits: títol d’enginyer tècnic industrial. Experiència mínima de 2
anys. Anglès i francès. Permís de conduir tipus B i vehicle propi

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
(2010-2011)
- Ets català i encara no escrius
bé la nostra llengua?
- Ets nouvingut-nouvinguda i
vols aprendre a parlar i escriure
en català?
- Vols millorar el teu nivell de llengua catalana?
INSCRIPCIONS I PROVES DE COL·LOCACIÓ:

del 13 al 24 de setembre 
(del 13 al 17 inscripció d’exalumnes,
del 20 al 24 inscripció d’alumnes nous)

Oficina de Català de Montornès. 
Av. del riu Mogent, 2 (Casal de Cultura) 
Tel. 93 572 17 19  a/e: montornes@cpnl.cat 
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Fins al 16 de juny. Exposició Fotògrafs de Montornès, a
la Galeria Municipal Can Xerracan. 
Dies 7, 14, 21. Cinema a la fresca. A les 22 h, a la plaça
de Pau Picasso
Dia 8. Xerrada. “El naixement de la civilització faraònica:
mite versus arqueologia”, a càrrec d’Emma González. A les
19.30 h, a la Biblioteca
Dia 9. Concert d’estiu i sessió de cinema. Actuació del
grup Nada Sweet i del cantautor Alfredo Canalejas. A les 20 h, als
jardins de Can Xerracan. A les 22 h, projecció de la pel·lícula Vervet
Goldmine. 
Dia 11. Inauguració del nou local del Gegants de
Montornès. Cercavila des de la plaça de Pau Picasso fins a
Can Coll. A les 11 h.
Dia 16. Concert d’estiu i sessió de cinema. Actuació
dels cantautors Jordi Gomara i Dino Ratso. A les 20 h, als jar-
dins de Can Xerracan. A les 22 h, projecció del documental
Blank Generation Punk (1973-1980), tercer capítol de la sèrie de
la BBC, Les set edats del rock . 
Dia 17. 
- Cantada d’havaneres amb Els pirates i el grup
d’Havaneres de La Lira. A les 22 h, a la pista de La Lira.
- Festa de presentació de l'EGAM (Projecte
d’Intervenció a l’espai públic i de l’ús del grafit a Montornès amb
civisme) A les 18 h, a la plaça de Joan Miró
Dia 23. Concert d’estiu i sessió de cinema. Actuació
del grup Ilsen i del cantautor Antoni. A les 20 h, als jardins de
Can Xerracan. A les 22 h, projecció de la pel·lícula 24 Hour Party
People. 

altres propostesdel mes

www.montornes.cat

Activitats d’estiu 2010 10 de juliol de 9 a 14 h 
Jardins del Casal de Cultura

I TROBADA DE
COL·LECCIONISTES DE
PLAQUES DE CAVA

La interculturalitat és el centre d’interès de les activitats del
Casal d'estiu que es desenvoluparan fins al 30 de juliol, al
CEIP Mogent. A partir d'aquest eix, els infants participen en
tallers i jocs relacionats amb els continents.

El Casal inclou sortides a la piscina, a diversos indrets del
poble i excursions fora del municipi. Les activitats es duen
a terme de 9.30 a 13.30 h. Hi ha un servei d’acollida de 7.45
a 9.30 h i també de menjador de 13.30 a 15.30 h. 

Les tradicionals colònies es faran la darrera setmana de
juliol, a Ca l’Aldrich, una casa situada al municipi de Santa
Cristina d’Aro. Com ja és habitual, el primer dia es farà una
ruta i una acampada fora de la casa.

En aquest edició 2010 el Campament jove s’ha reconvertit
en una estada d’un grup de joves a les colònies infantils.

Un total de 208 infants participen a les activitats del
Casal d’Estiu

Dues propostes de formació de monitors de temps de lleure
Els departaments de Joventut i de Promoció Econòmica van posar en marxa al final de juny dos cursos de
monitors de temps de lleure. Prop d'una quarentena de persones assisteixen a les classes que s'imparteixen,
al matí a l’Aula de formació Pintor Mir i a la tarda, al Centre Juvenil Satèl·lit
El curs de monitors de temps de lleure s’adreça a persones
majors de 18 anys que vulguin adquirir els coneixements
necessaris per treballar amb infants i joves en l'àmbit de
les activitats de lleure.

Els dos cursos consten de dues parts, que inclouen 100
hores de continguts teòrics de pedagogia i psicologia evo-
lutiva. L’etapa pràctica inclou 150 hores de formació en un
projecte educatiu de lleure. La formació es desenvolupa a
l’Aula de Formació Pintor Mir i al Centre Juvenil Satèl·lit.
Tots els alumnes que assisteixen a les classes a les ins-
tal·lacions de Pintor Mir, són usuaris de la borsa de treball
municipal que es troben en situació d'atur, han passat un
procés de selecció i accedeixen de manera gratuïta a la for-
mació. El curs que s'imparteix al Centre Juvenil Satèl·lit és
de pagament.

Un cop superada la formació, els participants obtindran un
títol acreditatiu per treballar com a monitor de temps de
lleure. El darrer curs d’aquestes característiques es va fer a
l’octubre de 2009.

Activitats del Casal d’estiu de l’any passat

Sessió de treball d’un dels cursos a Pintor Mir



La Noemí té 19 anys, tot i que sembla més joveneta, és de
Montornès i estudia comunicació Àudiovisual a la UAB. Fa
uns dies que és a Connecticut (EUA) treballant de monitora
en un campament de Girls Scouts, de noies d’entre 7 i 16
anys. “Cada any, he marxat a estudiar anglès a l’estranger,
i enguany volia treballar. M’hi estaré uns dos mesos i serà
una experiència molt diferent, no sé què em trobaré”, diu, i
afegeix rient que les cabanes no tenen llum. La Noemí és
maca, té el cabell llarg, els ulls clars i un somriure tímid. 

Als 6 anys va començar al Club de karate de Montornès.
“Aquest any m’ha anat força bé. He guanyat el Campionat
de Catalunya en kumite i he quedat segona en kata”.
També ha participat amb altres companys al Campionat
d’Espanya de Clubs i als Universitaris, “Aquí hem de millo-
rar, hi ha molt nivell”, diu. A la mateixa edat, els seus pares
també la van apuntar a teatre. “Crec que ho van fer perquè
de petita era molt tímida”. Segurament ho era, però
d’aquella timidesa, ara només en queda el somriure.
“M’agrada molt el teatre, però si vull arribar a un bon nivell
en karate, ho hauré de deixar. Segurament l’any vinent no
continuaré”.

Aquest any, els dilluns i divendres entrenava, els dimecres
anava a teatre i els tres dies feia pràctiques de monitora amb les grups de petits de l’Aula de teatre. Els dimarts
impartia classes de karate al CEIP Sant Sadurní i no sabem quan, també feia anglès. Ah! I no oblidem que al matí
anava a classe. “Hi ha gent que s’atabalaria, però jo, si tinc molt de temps lliure, m’avorreixo. Aquest any però hi
ha hagut moments que m’ha costat”, diu mig rient. No ens estranya. 
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Presentat el llibre “El jaciment
arqueològic de Sant Miquel”
L’11 de juny es va dur a terme la presentació del llibre El
jaciment ibèric de la muntanya de Sant Miquel. Montornès
del Vallès i Vallromanes. El volum pertany a la col·lecció
Estudis de la sèrie Recursos Culturals que edita l’Àrea de
Cultura de la Diputació de Barcelona.
Els autors de l'estudi, Josep Guitart i David Asensio, van fer
la presentació del contingut i la contextualització del jaci-
ment, identificat com un nucli laietà amb una superfície
mínima entre 1,5 i 2,5 hectàrees, la qual cosa evidencia que
es tractava d'una ciutat mitjana amb una funció vertebra-
dora de l'estructura econòmica i política del territori.
Acompanyant l'acte, celebrat a la torre Tavernera de
Vallromanes, es van mostrar públicament dues àmfores
restaurades a partir de fragments trobats al jaciment.

La samarreta de Festa Major
es fa viatgera

Aquest any l’Ajuntament
amb la col·laboració de
diversos comerços de
Montornès organitza un
nou concurs de fotogra-
fia amb el tema ”la

Samarreta Viatgera”.

La foto més original amb la
samarreta de la Festa Major
2010 serà la guanyadora
d’aquest concurs i s’endurà
com a premi un sopar per a
quatre persones.

La samarreta de la
Festa Major es pot
adquirir a la botiga
Ike, al carrer Major,
i a la Farmàcia
Balcells, al carrer de
Federico García
Lorca, al preu de 5 euros.
Les fotografies es podran
presentar al Casal de
Cultura i al Centre Juvenil
Satèl·lit fins al 8 de setembre. Un moment de la presentació 




