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Moreno: 4, 15, 16, 17, 21, 25

Balcells: 5, 13, 18, 27

Yáñez: 7, 11, 19, 29, 30, 31
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Setembre 2010
Balcells: 1, 3, 4, 5, 8, 17, 18, 19, 20, 28

Fontcuberta: 2, 7, 15, 21

Moreno: 6, 14, 24, 25, 26, 29

Forn: 9, 13, 23, 27

Yáñez: 10, 11, 12, 16, 22, 30

2010

L’any 2002 es va aprovar la modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana que va permetre la urbanització de la
plaça de la Joventut. El 2004 es van començar a executar les
obres. La desaparició del carrer Industria, que va passar a for-
mar part del projecte urbanístic de la Unitat d’actuació número
18, va anar acompanyada de l'habilitació d'una zona enjardi-
nada i d’esbarjo a la confluència amb el carrer Montseny.

L’espai va guanyar presència amb les obres de renovació del
col·lector i de millora del clavegueram realitzades al 2006, que
van possibilitar la desviació del tram final de l’avinguda de la
Llibertat donant-li continuïtat per la rambla de Sant Sadurní.

2001

Anys 90

2007

2004
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Els objectius d’aquest programa són, d’una banda, afa-
vorir que les persones grans puguin viure a casa seva el
màxim de temps possible i amb prou condicions
d’habitabilitat i d’accessibilitat, i de l’altra, promoure
l’autonomia personal en l’habitatge.

Les reformes bàsiques, com ara canviar una aixeta,
col·locar un plat de dutxa, revisar la instal·lació elèctrica,
substituir una cuina de gas per una d’elèctrica o ins-
tal·lar elements tècnics d'ajuda, són subvencionades en
un 33 % pel consistori. La resta va a càrrec de l’Àrea de
Benestar Social de la Diputació. El cost estimat de cada
arranjament és de 1.516,25 euros.

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, a
través del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), gestiona
l’accés als ajuts del programa d’arranjament
d’habitatges. Les persones que se’n poden beneficiar
han d’haver estat valorades pels professionals del ser-
vei, ser majors de 65 anys, tenir problemes de
dependència o de mobilitat, i dificultats econòmiques.

L’any 2009 l’Ajuntament de Montornès va signar el pro-
tocol d'adhesió al Programa d'Arranjament d'Habitatges
per a la gent gran de la província de Barcelona. Aquest
pla biennal de la Diputació de Barcelona preveu
l’atorgament d’ajuts als municipis de la província de
Barcelona, excepte a la ciutat de Barcelona, seguint cri-
teris demogràfics.

EEDDIITTOORRIIAALL

Els ciutadans donen suport
a la gestió municipal
La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi sobre com
es valoren els serveis municipals de Montornès, i els ciuta-
dans han tornat a donar suport global a la gestió dels ser-
veis del municipi. 

El primer que cal és fer un reconeixement als treballadors i
treballadores que són els encarregats de desenvolupar
aquests serveis. En aquest sentit, els ciutadans han valorat
molt positivament àrees de gestió com el manteniment de
parcs i jardins, la recollida d’escombraries, la neteja de
carrers, les instal·lacions esportives i l’oferta cultural de fes-
tes i tradicions. 

També s’han valorat molt positivament projectes com
l’arranjament de carrers del centre, la remodelació de la
zona esportiva i de la llera del riu Mogent i la posada en
funcionament del Centre infantil la Peixera. Cal destacar que
ha millorat significativament la gestió dels àmbits de recolli-
da d’escombraries, neteja de carrers, gent gran, cultura i
festes i benestar social. També cal destacar la consolidació
que tenen el Montornès Viu, la Ràdio i el Web municipal.

La crisi i l’atur també s’han reflectit en les enquestes,
essent un dels problemes més importants. També hi ha
aspectes on cal fer esforços i trobar solucions com és
l’aparcament, el transport públic i l’incivisme.  

Sobre projectes concrets hi ha un clam sobre la construcció
del nou institut Marta Mata, clam al qual em sumo i el faré
realitat.

Cal dir també que utilitzem molt els nostres equipaments i
així cal destacar l’ús de les instal·lacions esportives, la
biblioteca o el Casal de Cultura, així com d’equipaments
més concrets com els Casals de la Gent Gran o l’Escola
Municipal de Música, Dansa i Teatre.

Continuarem treballant per mantenir la qualitat dels serveis
públics de Montornès, continuarem treballant per millorar
Montornès malgrat les dificultats econòmiques de tots els
ajuntaments, i farem el que sigui necessari per tal que els
projectes desitjats es facin realitat.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Programa 
d’arranjament d’habitatges

per a la gent gran
Un total de vuit domicilis de Montornès, als quals
viuen persones més grans de 65 anys amb man-
cances en l’autonomia personal i amb pocs recur-
sos, s’han condicionat aquest any 2010 mitjançant
els ajuts del programa d’arranjament
d’habitatges, promogut per l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona

El condicionament dels lavabos i la instal·lació d’ajuts tècnics són les
reformes principals que compten amb els recursos del programa
d’arranjament d’habitatges



El portavoz de ICV-EUiA, José Montero, trabaja como cargo de confianza en la
Consejería de Interior. Con su nombramiento muchos pensaron que su presencia en
la Generalitat seria positiva. Los cambios no se han visto. 
Nuestra Policía Local realiza más funciones y actividades de las que le corresponde.

Funciones que se realizan satisfactoriamente pero con una carga de personal y de presupuesto que no
nos tocarían en esos ámbitos. Montornès necesita una mayor presencia de los Mossos d’Esquadra que
permitiría aumentar la seguridad. Desde este espacio el PP propone que se realicen patrullas conjun-
tas entre Policía Local y Mossos, y que la seguridad del tráfico de los eventos deportivos organizados en la comarca
(Fórmula 1 o motociclismo) no recaigan en nuestra policía. Desgraciadamente para los señores Montero y Saura la segu-
ridad no ha sido una prioridad.
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El pasado junio C’s titulaba “podemos” el artículo de esta revista como guiño a la Selección y hoy
les brindo homenaje y les doy las gracias a esos jugadores que han hecho felices a un país.
Gracias por recordarnos que nada es imposible, que un país puede unirse después de una mani-

festación, apoyada y financiada con dinero público, a favor de la independencia de Cataluña (que era lo que más se core-
aba), además de gritos de “lluita”. De hecho, dudo que los asistentes hubiesen leído las más de 800 páginas de la sen-
tencia para tener una opinión del porqué estaban allí, y a la que asistieron representantes de partidos políticos como PSC
e ICV-EUiA y, seguramente, sus miembros en este municipio ya que así lo manifestaron públicamente en el último pleno.
Dato: Presupuesto Generalitat 2010 a Ómnium Cultural = 710.273 euros. Y luego proponen un convenio para construir el
Instituto Marta Mata en el que no pueden comprometerse a poner una fecha para devolver el dinero al Ayuntamiento… 

Finalitzat el període estival encarem unes setmanes en què caldrà prendre grans decisions, tant des de la
classe política com des de la ciutadania amb el seu vot.

El 10 de juliol vam sortir al carrer per dignitat personal i de país i vam fer sentir la nostra veu als qui la
voldrien silenciar. L’endemà la gent es feia la pregunta: ... i ara què? Una pregunta que no pot quedar en l’aire deixant que
se l’emporti el vent. Les forces polítiques haurem de donar resposta a la societat. Ho estem fent ara i ho haurem de fer
especialment en els propers anys. Ens caldrà un govern molt diferent de l’actual. Necessitarem un govern fort, cohesionat,
amb les idees clares, que sàpiga recollir el que la majoria de la societat reclama i ens sàpiga conduir pel camí de la recu-
peració econòmica i moral.

Nosaltres estem preparats.

Després d’anys d’abundància i d’alegria en les despeses a l’Ajuntament, les conseqüències de la crisi i
de la mala gestió fa temps que es noten, i s’agreugen. Les retallades s’estenen a totes les àrees, i també
a la cultura i a les festes, sense que s’hagin discutit enlloc les prioritats, les urgències i les mesures
necessàries per retallar on cal. Les entitats fan un sobreesforç per tirar endavant les activitats i mante-

nir el programa de Festa Major. Volem des d’aquí felicitar i reconèixer el compromís de totes elles.

Aquest any, a més, la Colla de Diables (i Drac) celebra el seu 25è aniversari i els volem felicitar especialment per tots els
moments de foc i de festa que ens han donat. Per molts anys! 

Ara toca gaudir de la Festa Major, sense oblidar que el 29 de setembre hi ha convocada una Vaga General a la qual hem
de donar el màxim suport per fer front a la crisi.

Palos en las ruedas del Instituto Marta Mata

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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El último pleno municipal del mes de julio vio como el grupo municipal de ICV-EUiA, encabeza-
do por el señor Montero, no dio apoyo a la aprobación del convenio de construcción del nuevo

instituto. Lamentamos su falta de apoyo, ya que desde el PSC hemos apostado todo este tiempo por trabajar conjunta-
mente con la comunidad educativa y el resto de las fuerzas políticas para luchar, incluso ante el Gobierno de la Generalitat,
para mejorar la calidad educativa en nuestro municipio. 

Instamos a ICV-EUiA a entender que la construcción del instituto no sólo será un éxito de la comunidad educativa, del alcal-
de y del gobierno municipal, sino también de todo el municipio. Vuelvan a la senda del consenso y dejen los cálculos elec-
torales, los ciudadanos se lo agradecerán, ya que el nuevo instituto será una realidad y no se demorará les guste o no les
guste.

Festa Major en temps de crisi

10 de juliol… i ara què ?

Es necesaria la colaboración entre la Policia Local y los Mossos

Vaya veranito
Cristina Tarrés E-mail: montornes@ppcvo.es



El servei d’avaluació i qualitat de l’Àrea de la Presidència de
la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament el darrer
informe sobre la imatge que tenen els ciutadans i el balanç
que fan del poble i de la gestió municipal.

El treball ha estat realitzat per l’empresa Opinòmetre, sota
la supervisió tècnica de la Diputació, a partir de 600
enquestes telefòniques fetes a veïns majors d’edat el pas-
sat mes de maig. Els resultats de les enquestes estan sot-
mesos a un marge d’error de +4,1%.

Pel que fa a la visió del municipi, el document indica que la
majoria dels entrevistats (65,1%) se sent molt o bastant
satisfet de viure a Montornès enfront del 12,3% que ho
està poc o gens.

Les persones enquestades que consideren que el municipi
ha millorat en els darrers dos anys (264) han destacat les
actuacions relacionades amb la creació de parcs i àrees
infantils (33,3%), les d’arranjament de carrers i voreres
(32,6%), i a continuació les obres de millora del poble en
general (15,9%).

En relació a la gestió municipal, segons l’informe de la
Diputació, la puntuació és de 5,4. Un 51% dels entrevistats
considera que ha millorat el servei de recollida
d’escombraries, un 46% la neteja viària i un 45% les inter-
vencions adreçades a la gent gran.

L’aparcament, la immigració, l’atur i la crisi econòmica
s’assenyalen al document com els tres primers problemes
del municipi. En un segon terme, apareix el transport
públic, l’incivisme i la manca d’equipaments educatius.

En aquest sentit, les persones entrevistades consideren
que els projectes més necessaris per al futur de Montornès
s’han de centrar en la creació de més aparcament, en la
construcció d’equipaments educatius i en l’atenció a la gent
gran.

Finalment, l’informe sobre el balanç de la gestió municipal
apunta que la posada en marxa del Centre Infantil la Peixera
(7,5) i la remodelació de la Zona Esportiva Municipal i de
l’àrea d’aparcament (7,1) són les intervencions més ben
valorades pels ciutadans.
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Aprovat de la ciutadania a la gestió municipal

Moció de l’Ajuntament de Montornès del Vallès de rebuig a la participació de les empreses de treball temporal en les
contractacions laborals d'aquest Ajuntament en la línia actual 
El Ple Municipal va acordar en la sessió extraordinària urgent del 28 de juliol de 2010,

“...Primer. - Mostrar la preocupació per l’execució de les mesures aprovades pel Decret Llei de mesures urgents per la reforma
del mercat de treball, aprovat pel Consell de ministres el passat 16 de juny, en què es permet que les Empreses de Treball
Temporal (ETT) es constitueixin en agències privades de col·locació amb ànim de lucre, que podran col·laborar amb el Servei
Públic d'Ocupació en programes de recol·locació i en la gestió d'ofertes d'ocupació de l’administració pública.

Segon. - Rebutjar la futura participació de les Empreses de Treball Temporal (ETT) en la gestió de la contractació de personal
d’aquest Ajuntament a fi de garantir el dret a accedir en condicions d’igualtat a la funció pública local...”

Moció plenària

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.

L’informe lliurat per la Diputació de Barcelona indica que un 51% dels ciutadans enquestats considera que ha
millorat el servei de recollida d’escombraries i un 46% ha destacat positivament la neteja viària. La gestió
municipal obté una puntuació de 5,4.

Aparcament

Institut

Gent gran

Ampliació del
centre de salut

Escoles

Ofertes d’oci

Estació de tren

Més transport
públic

Creació de llocs
de treball

Renovació
asfaltat 

carrers de
Montornès
Centre
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Zona blava
d’aparcament
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Coneixement Valoració

CONEIXEMENT I VALORACIÓ D’ACTUACIONS



El 22 de juliol es va presentar pública-
ment al gimnàs de l’escola Marinada
el projecte de reurbanització de la
plaça del Poble. La remodelació
d’aquest espai públic, que té una
superfície de 4.500 m2, és una de les
actuacions urbanístiques previstes al
projecte d’intervenció integral a
Montornès Nord.

L’acte de presentació va aplegar una
cinquantena de persones i va comptar
amb la presència de representants
municipals i de l’equip redactor del
projecte de reurbanizació de la plaça,
que ha anat a càrrec de la Diputació de
Barcelona.

En la redacció del document s’han tin-
gut en compte les aportacions dels
veïns que van participar en un taller
ciutadà sobre el condicionament de la
plaça, celebrat al novembre de 2009. El projecte preveu ampliar la zona

d’influència de la plaça amb la incor-
poració dels vials laterals i de la pine-
da situada a la banda nord; dividir
l’espai en àrees per a diversos usos
(sectors d’estada, de jocs infantils...) i
crear zones de trànsit que permetin
salvar els desnivells topogràfics mit-
jançant recorreguts adaptats. La pro-
posta inclou la plantació d’arbrat per
habilitar espais d’ombra. 

S’ha previst que el projecte de reurba-
nització de la plaça del Poble s’executi
en fases perquè s’ajusti a les dota-
cions pressupostàries disponibles.

Durant l’any 2011, es duran a terme la
major part dels treballs de reforma i la
supressió de les barreres arquitectò-
niques. Aquesta actuació sobre
l’accessibilitat té un pressupost de
120.000 euros. 

La resta de les obres de remodelació
tenen un pressupost de 480.000
euros que finançaran a parts iguals
l’Ajuntament i la Generalitat. El govern
català ho farà a través dels recursos
que ha concedit a Montornès mit-
jançant els ajuts de la sisena convo-
catòria de la Llei de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial.
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Projecte de reurbanització de la plaça del Poble
Els objectius del pla tècnic han estat crear un espai públic de qualitat que afavoreixi la relació social al
barri, suprimir les barreres arquitectòniques per fer-lo accessible a persones amb mobilitat reduïda i
renovar els elements d’urbanització (enllumenat, mobiliari urbà, etc.)

Més de 600 propostes ciutadanes per al pressupost 2011

Un cop finalitzada la recollida de pro-
postes, s’està duent a terme l’ordena-
ció i valoració de totes les aportacions
rebudes.

A la tardor tindrà lloc l’elecció de les
obres de manteniment i millora a dur a
terme durant el 2011, en què, per pri-
mera vegada, podran participar els
veïns i les veïnes majors de 16 anys.

En aquesta edició, promoguda també
per la Regidoria de Relacions Ciu-
tadanes i Participació, el procés ha

incrementat la participació respecte
l’any passat. Han estat 282, mentre
que a la primera edició en van ser 188.
El número de propostes també ha
pujat: de les 444 rebudes per al pres-
supost 2010, s'ha passat a les 608
recollides per al de l'any 2011.

L’informe numèric indica que 151 de
les 608 aportacions rebudes (el
24,8%) fan referència a parcs, jardins
i oci, 135 (22,2%) tenen a veure amb
mobilitat i 80 (13,2%), amb la neteja.

La remodelació d’aquest espai públic, que té una superfície de 4.500 m2, és una de les actuacions
urbanístiques previstes al Projecte d’Intervenció Integral a Montornès Nord

Projecte de la plaça vista des de la cantonada nord oest (a dalt, la situació actual)

La segona experiència de participació per decidir sobre una de les partides d’espai públic del municipi ha
comptat amb les aportacions de 282 persones i col·lectius que han fet arribar un total de 608 propostes

Acte de presentació del projecte al gimnàs de
l’escola Marinada



L’empresa Grup Mas Constructors dur a terme els treballs
de recuperació de la llera del torrent de Vinyes Velles i la
seva integració urbanística entre les avingudes de
Barcelona i d’Ernest Lluch. 

El projecte de rehabilitació, amb un import de 546.352,76
euros, es finançarà amb els recursos que l’Ajuntament de

Montornès ha obtingut del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat. La durada de les obres serà de sis mesos.

La intervenció al tram final del torrent de Vinyes Velles pre-
veu 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 nous
d’esbarjo infantil. L’acció inclou també la restauració de les
diverses especies vegetals de ribera.

Els treballs desenvolupats fins ara han estat relacionats
amb el desbrossament de la zona, la demolició de murs i les
obres d’eixamplament del carrer de Prat de la Riba, al tram
comprés entre el carrer de la Pau i el passatge de Ca l’Oller. 

Igual que es va fer a la part superior del torrent de Vinyes
Velles, entre can Coll i l’avinguda de Barcelona, l’àrea verda
que es rehabilitarà en el tram final del torrent es regarà amb
aigües freàtiques de dos pous recuperats a la zona.

L’acció forma part del conjunt de mesures per a la raciona-
lització de l’ús de l’aigua sota criteris de responsabilitat que
va obtenir, al mes de juny, el Premi a la millor Iniciativa
local per a l’estalvi d’aigua 2009. El guardó, dotat amb
6.000 euros, va ser atorgat per l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de Barcelona.
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Una de les àrees de recollida selectiva soterrada s’ubicarà a
l’avinguda d’Ernest Lluch i les altres dues, a Montornès
Nord. Concretament, a la plaça de l’Autonomia i al carrer de
la Llibertat.

Els carrers Major i de l’Estrella i la rambla de Sant Sadurní
van ser les primeres vies a disposar de zones de conteni-
dors soterrats. En aquest cas, la instal·lació formava part
dels projectes de millora de la via pública, que comptaven
amb els recursos del Fons Estatal d’Inversió Local.

El sistema per al buidatge dels contenidors soterrats
d’aquestes tres àrees noves és el mateix que es va escollir
als carrers Major i de l’Estrella i a la rambla de Sant Sadurní.

El mecanisme és senzill amb un manteniment mínim i sense
equips addicionals. És tracta d’elevar el contenidor mit-
jançant una grua amb un ganxo i abocar els residus al
camió de recollida.

L’horari per dipositar les deixalles considerades matèria
orgànica i de rebuig és de 18 a 22 h, igual que a la resta de
contenidors a peu de carrer.
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Adjudicades les obres d’instal·lació de tres noves àrees de
contenidors soterrats a Montornès
La Junta de Govern Local ha aprovat l’adjudicació definitiva de les obres d’instal·lació, de l’adquisició i
del manteniment de tres noves àrees de contenidors soterrats a l’empresa MBE Sotkon SL per un import
de 130.300 euros

Continuen les obres de rehabilitació 
del tram final del torrent de Vinyes Velles

Àrea de contenidors soterrats al carrer Major

L’actuació ha permès la recuperació de dos pous, situats prop de l’avinguda d’Ernest Lluch, que servi-
ran per al reg de la zona restaurada



El Departament d'Esports de l'Ajuntament, en col·laboració
amb les AMPA dels centres escolars públics del poble, ofe-
reix als infants del municipi l'oportunitat d'aprendre i prac-
ticar diferents esports fora de l'horari escolar.

Les Escoles Esportives Municipals (EEM) estan obertes a
tots els esports sempre que les possibilitats del centre, pel
que fa a la demanda dels seus alumnes, els horaris i les ins-
tal·lacions, ho permetin.

El termini d’inscripcions és del 13 al 17 de setembre i les
activitats començaran el 4 d’octubre.

Per al curs 2010 - 2011 l’oferta s’ha ampliat i inclou 8 dis-
ciplines esportives. A més de psicomotricitat, batuka, bàd-
minton, básquet, patinatge i jocs preesportius, aquest curs
es podrà practicar futbol sala a tots els centres, tret de
l’Escola Sant Sadurní, que és l’única que ofereix la possibi-
litat de pràcticar korfball. 
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Escoles Esportives Municipals 2010 – 2011
Aquest curs les activitats esportives extraescolars parteixen d’una oferta que inclou 8 disciplines esportives

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 (Lliçà de Vall) Treballador/a construcció de

formigó armat (Montornès)
Llocs de treball: 2
Contracte: obra o servei
Tasques: les pròpies de la professió 
Requisits: estar a l’atur com a demandant
d’ocupació. Tenir 8 h de formació en riscos
laborals, curs homologat per la Fundació
Laboral de la Construcció. Permís de conduir
tipus B. Dos anys d’experiència demostrable.
Es valorarà targeta professional de la cons-
trucció.

Llocs de treball: 4
Contracte: obra o servei
Tasques: ajudant de cuina o cuiner per a
empresa de servei d’àpats per a centres esco-
lars, residències, etc. 
Requisits: estar a l’atur com a demandant
d’ocupació. Carnet de manipulador d’aliments.
Horari: jornada completa, o mitja jornada, de
dl. a dv. o caps de setmana, segons centre de
treball

El camí de la llera del Mogent centra 
les Jornades Europees del Patrimoni a Montornès

Per quart any consecutiu Montornès s’afegeix a les Jornades
Europees del Patrimoni que se celebren el darrer cap de set-
mana del mes de setembre.

Enguany la proposta permetrà conèixer als participants els
usos que antigament tenia el camí de la llera del riu i la font
de Santa Caterina. Durant molts anys, l’espai va ser un lloc
de trobada per als habitants de les poblacions del sud del
Vallès, que s’hi aplegaven per passar el diumenge gaudint de
la bellesa i tranquil·litat de les arbredes del riu Mogent. 

El dia 25 s’ha previst una caminada guiada pel camí fins a la
font. La sortida es farà a les 10.30 del matí des del Casal de
Cultura. L’activitat també servirà per donar a conèixer els tre-
balls de recuperació i millora que es duen a terme a la zona i
que es presentaran oficialment per les festes de tardor.

El 25 de setembre es durà a terme una caminada per la llera restaurada del riu Mogent que permetrà
conèixer els usos que antigament es donava al camí i a la font de Santa Caterina

Agent tècnic/a comercial
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Contracte: a concretar
Tasques: feines comercials, en concret
telemàrqueting
Requisits: estar a l’atur com a demandant
d’ocupació. Tenir el títol de l’ESO.
Horari: a concretar

Camí recuperat a la llera del riu Mogent



Modificació del cartipàs municipal

Redacció del projecte per a la construcció del nou institut
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L’Ajuntament inicia els procediments per a
l’elaboració de les bases que regularan
l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte de
construcció de l’edifici nou de l’Institut Marta Mata,
al camí de la Justada
A la sessió extraordinària, celebrada el 28 de juliol de 2010,
el Ple Municipal va aprovar la dotació pressupostària de
100.000 euros que permet engegar el procés de licitació
dels treballs de redacció del projecte de l’equipament edu-
catiu.

A la mateixa sessió, el plenari va acordar la introducció
d’una modificació, proposada per la Generalitat, en el con-
veni de col·laboració entre ambdues administracions per a
la construcció del nou institut que el Ple Municipal va apro-
var, de manera inicial, a la sessió del 26 de març de 2010.

Aquest document estipula que el Consistori serà qui
s’encarregui de contractar la redacció del projecte, i de
l’execució i direcció de les obres. Per la seva banda, el
Departament d’Educació finançarà els treballs de construc-
ció en diverses anualitats. La inversió prevista és de
6.210.233,20 euros.

La modificació del conveni tenia a veure amb l’ampliació
dels terminis perquè la Generalitat torni els diners que
l’Ajuntament haurà d’avançar per a la construcció del cen-
tre d’ensenyament. 

El conveni recollia inicialment que el govern autonòmic
assumiria la despesa de les obres en tres anualitats, entre
els anys 2010 i 2012. 

Després de la modificació les anualitats seran quatre. El
2010 el Departament d’Educació pagarà a l’Ajuntament
25.000 euros, el 2011, 1.100.000 euros, el 2012,
3.010.233,20 euros, i finalment, en el darrer termini, al
2013, la Generalitat farà efectiu 2.075.000 euros.

La Beca, creada l'any 2002, té una periodicitat biennal i està dotada amb 6.000 euros i la possible publicació
del treball resultant. El termini per a la presentació de propostes finalitza el 30 de setembre.

El treball guanyador de la V Beca Montornès de recerca
històrica que atorga l’Ajuntament de Montornès es donarà
a conèixer a finals de novembre de 2010, en un acte públic,
coincidint amb les Festes de Sant Sadurní. La persona
guanyadora disposarà d'un màxim de 24 mesos per lliurar
el treball de recerca enllestit.

El jurat estarà format en aquesta edició per l'historiador
Jaume Sobrequés, l’egiptòloga Emma González, l’arqueòleg
Josep Guitart, l’escriptor Ignasi Riera i per l’alcalde de
Montornès, Daniel Cortés, que en serà el president. Les
bases de la convocatoria estan disponibles a l’Arxiu
Municipal i al web www.montornes.cat

En la sessió plenària de l’1 de juliol 2010 es va donar comp-
te del canvi de responsabilitats dels regidors Antoni Aguilar
i Marta Bailón. A la mateixa sessió es va aprovar la modifi-
cació de les assignacions dels regidors que ha comportat la
nova distribució de les delegacions especials.

La regidora de Benestar Social, Marta Bailón, és la respon-
sable del Departament de la Gent Gran en substitució del
regidor Antoni Aguilar. El regidor delegat de l’Àrea de
Serveis Personals, Antoni Aguilar, ha assumit les carteres
de Salut Pública i Consum i continua amb la Regidoria
d’Ensenyament. Els regidors Marta Bailón i Antoni Aguilar

Instal·lacions actuals de l’Institut Marta Mata



EEjjmmmmvvoott!!3311!!eeff!!ttffuuffnnccsse
De 10 a 14 h VI Jornada de l´esport al carrer amb fut-

bol 3x3, bàsquet 3x3, volei 3x3, circuit d´obstacles de
bicis, inflables multiesport, minigolf, xutòmetre i
escacs. Org. Departament Municipal d’Esports. Lloc:
Pl. de Pau Picasso 

19.30 h Ball per a la nostra gent gran amb l´orquestra
Star Quintet. Lloc: Pavelló

21.45 h Les imatges de la Festa Major 2010. Lloc:
Jardins de l’Ajuntament 

22.30 h Castell de Focs de Fi de Festa Major. Lloc:
Terrenys de darrera del CAP

EEjjvvnnffoohhff!!22::!!eeff!!ttffuuennccssff
09.30 h XXI Trobada de Gegants. Plantada. Org.

Gegants de Montornès. Lloc: Pl. Pau Picasso
11.30 h Cercavila de la XXI Trobada de Gegants amb

Xarop de Canya. Org. Gegants de Montornès. Lloc:
Pl. de Pau Picasso-C. de Joan Miró

13.00 h Dansa de la Batalla de Montornès entre
Bartomeu Sala i Pere Anton de Rocacrespa. I a conti-
nuació la Guerra de globus entre els Bartomeus i els
Pere Anton. Lloc: Pl. de Joan Miró.

18.00 h Demostració de Dansa i Música de
Montornès amb les actuacions de l´AMPA Marinada,
Hermandad Nuestra Señora del Carmen, Centro
Cultural Andaluz i Estudi de Dansa Paqui Maestre.
Lloc: Pl. de Pau Picasso

19.00 h V Concurs de Menjar Flams. Org. Penya Pere
Anton. Lloc: Pl. de Margarida Xirgu

19.00 h Concert de l´Orquestra Maravella. Lloc: Pavelló

21.00 h III Certamen de Monòlegs. Participant: “El
Peyu”. Lloc: Teatre Municipal

23.00 h Gran Ball amb l´Orquestra Maravella. Lloc: Pavelló
23.00 h Nit Jove amb DJ Francis. Lloc: aparcament del

pavelló
EEjjttttbbccuuff!!2299!!eeff!!ttffuuennccssff
11.00 h Festa Infantil amb inflables.

Org. AAVV La Bòbila. Lloc: C. Molí
11.00 h Exhibició de Karts. Org.

AAVV La Bòbila. Lloc: Camp de
Futbol del Centro Cultural Andaluz

12.00 h II Olimpiada entre les
Penyes dels Bartomeus i dels
Pere Antons.  Lloc: Pl. de Pau
Picasso

12.30 h Festa de l´Escuma i
Correaigua. Org. Gegants de
Montornès. Lloc: C. Molí

13.00 h Tast de vins de Festa Major
amb la col·laboració de les fleques
Elena i Anna. Copa + tapa = 1 €.
Lloc: Pl. de Pau Picasso

13.00 h Botifarrada Popular. Com-
pra anticipada a la Botiga Ike per
4€. El mateix dia 5€. Org. AAVV La
Bòbila. Lloc: Camp de futbol del
Centro Cultural Andaluz

17.00 h X Trobada de Grallers.
Cercavila. A càrrec dels Grallers
de la Colla de Gegants de
Montornès i colles convidades. Org. Grallers de la Colla de
Gegants. Lloc: Sortida Pl. de la Font

18.00 h Trobada de Puntaires. Lloc: C. Major
18.00 h Animació Infantil a càrrec del grup Tumàcat. Lloc: Pl. de Pau

Picasso. 
20.00 h Correfoc Infantil amb Diables, el Drac Petit i en Banyetes.

Org. Drac i Diables de Montornès. Lloc de trobada: Ajuntament.
Final del recorregut: Pl. de Pau Picasso

22.00 h “El Correfoc dels 25 anys” amb la colla convidada dels
Dimonis de Massalfassar, i trobada de Llucifers de 25 colles. Org.
Drac i Diables de Montornès. Lloc de trobada: Ajuntament

23.00 h Nit jove amb Gunslingers I Màrmara. Lloc: aparcament del
pavelló

00.00 h Ball amb l’orquestra Taxman. Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
01.00 h Nit golfa amb l´actuació d´Hotel Cochambre. Lloc: aparcament

del Pavelló. I a continuació “Discochambre”
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EEjjkkppvvtt!!2277!!eeff!!ttffuuffnnccsse
19.00 h Inauguració exposició “Samarreta viatgera”. Lloc: Casal de

Cultura

EEjjwwffooeessfftt!!2288!!eeff!!tteuuffnnccssff
18.30 h Toc d´inici de Festa Major 2010 a càrrec de músics de

Montornès. Lloc: Plaça de la Font
19.00 h Inauguració de la Tómbola Aspahid. Lloc: Casal de Cultura

(Sala d’Actes)
20.00 h Cercavila d´inici de Festa Major amb la colla de Gegants de

Montornès, Drac i Diables de Montornès, la Penya Bartomeus, la
Penya Pere Anton, Cavallins de la Lira i Gegantons de la Llar
d’Infants Primavera. Lloc: Can Xerracan (fins a l’Ajuntament)

21.00 h Pregó de Festa Major a càrrec de Drac i Diables de
Montornès en el seu 25è aniversari. Lloc: Ajuntament

21.30 h Espectacle Piromusical i Cremada de l´Ajuntament
23.00 h Espectacle teatral amb Humor Sapiens. Entrada gratuïta.

Lloc: Teatre Municipal
23.00 h Nit Jove. Rockmeria, acompanyats de La Batukada. Recorregut:

des de Can Xerracan fins a la Zona Jove (aparcament del pavelló)
Org. Penya Pere Anton

00.00 h Nit Jove amb Gritando en silencio, Desera, Petiso Orejudo i The
Eyes

JJ!!bb!!nnétt//////
Open Tennis Festa Major

Petanca Karate Bàsquet 
Ciclisme          Atletisme      Futbol

UUppuubb!!mmbb!!qqsspphhssbbnnbbddjjó bb www.montornes.cat



“La gent del poble de tota la vida em coneix com la Magdalena de can
Sala, però per a molts sóc la dona de l’estanc”. La Magdalena fa 21
anys que regenta l’estanc del l’avinguda Onze de Setembre. El negoci
era propietat del germans Ollé quan ella hi va entrar a treballar. “En
Josep Ollé es va posar malalt i em van demanar si els podia ajudar, jo
en aquell moment no treballava, així que m’hi vaig avenir”, explica la
Magdalena, i afegeix, “un bon dia em van preguntar: A tu t’agradaria
quedar-te l’estanc?, em va venir una mica de nou, però després de
parlar amb els meus germans vam decidir que sí que me’l quedaria”.

El més curiós de la història és que llavors un estanc només podia pas-
sar a familiars directes, i la Magdalena no ho era. Per desfer l’entrellat,
l’havien d’adoptar, així que van iniciar els tràmits d’una adopció simple
(que li donava dret a l’estanc, però no a l’herència). La Magdalena
s’emociona mentre recorda tot això, i se li trenca la veu quan ens
explica que el mateix dia que havien de signar, el Josep va morir.
L’establiment va passar directament a la germana que no el podia tras-
passar fins al cap d’uns anys. Passat el temps va ser ella qui la va
adoptar i des de l’any 1990 la Magdalena n’és la titular.

La Magalena és encantadora, tot i el posat seriós que fa a vegades. Té
63 anys ben portats, i és soltera tot i que sospitem que de pretendents
no li n’han faltat. El que sí té és un munt de nebots “postissos”. “Tinc
molta sort perquè tinc molts amics, i segons a qui preguntis et dirà
que sóc la tieta de mig poble”, diu rient. ”Als fills dels meus amics els
he estimat molt, i ara els fills d’aquests fills, doncs també. Em sento
molt estimada i tinc la sort que també es deixen estimar”. 

Se’ns acaba l’espai i no tenim prou línies per explicar tot el que
voldríem de la Magdalena, però abans d’acabar no volem deixar de
preguntar-li si també voldria ser la nostra tieta.
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EL RETRAT Magdalena Sabidó Arcaraz

L’arxiu incorpora un manuscrit del segle XVIII 
dels llinatges Montornès, Ribot i Tarafa

La incorporació del document, que data de 1764, ha
estat possible gràcies a la col·laboració de l’Obra
Social de la Caixa d’estalvis Unnim, que n’ha
finançat l’adquisició
L’Arxiu Municipal ha incorporat un volum manuscrit amb
els resums o regestos dels continguts dels pergamins que
el noble Bernardino Lluis d’Ardena tenia en poder seu l’any
1764, procedents dels llinatges Montornès, Ribot i Tarafa.
Aquest noble era l’hereu, per línia successòria directa, dels
Taverner de Montornès i dels Ardena, entre d’altres.

El llibre, que es troba en bon estat de conservació, està
enquadernat en cobertes de pergamí i conté 183 fulls de
paper (366 pàgines) de 21 x 30 cm. El manuscrit recull en
tinta i en lletra força clara la descripció de 720 pergamins
ordenats en 37 sèries documentals en què es registren ope-
racions comercials i successòries ocorregudes en diferents
punts de la comarca, especialment a Montornès.

El document ha arribat a l’arxiu a través d'un particular que
l'havia adquirit al mercat dels Encants de Barcelona. El cost
final de l’operació, després de la taxació realitzada amb
l’assessorament d’experts del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat i de l’acord amb el

venedor, ha estat de 1.100 euros, finançats integrament per
l’Obra Social d’Unnim.

Aquest manuscrit és, probablement, un document únic,
amb informació sobre moltes operacions que daten de
finals del segle XII fins als primers anys del segle XVIII. 

L’alcalde, Daniel Cortés, i el director de l’Oficina d’Unnim a Montornès,
José Luís Rodríguez Pérez




