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FOTOGALERIA DEL SEGLE XXI
La plaça
del Primer deMaig

Novembre 2010
Balcells: 1, 12, 13, 14, 18, 24

Moreno: 2, 8, 19, 20, 21, 25, 30

Forn: 3, 9, 15, 26, 27, 28, 29

Yáñez: 4, 10, 16, 22

Fontcuberta: 5, 6, 7, 11, 17, 23

Octubre 2010
Fontcuberta: 1, 2, 3, 6, 12, 20, 28

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

Balcells: 5, 13, 18, 27

Yáñez: 7, 11, 19, 29, 30, 31

Forn: 8, 9, 10, 14, 22, 23, 24, 26

Situada entre els carrers de la Llibertat i del
Nou d’abril, la plaça del Primer de Maig és
un espai triangular de 2.169,54 m2 on es
distingeixen tres zones amb arbres i jocs
infantils. Entre 2006 i 2007 s’hi van dur a
terme obres de condicionament i millora
per adaptar-la a l’ús públic.

2006

2007

2007

2007

1988

2010



OCTUBRE - 2010

El març del 2009 Montornès del Vallès va signar el
Pacte europeu d’alcaldes i alcaldesses per a la lluita
contra el canvi climàtic. Amb la signatura d’aquest
pacte, Montornès del Vallès s’ha compromès a elaborar
un pla per reduir significativament les emissions de
gasos que causen l’efecte hivernacle, d’ara fins a l’any
2020.

El pla contindrà mesures d’estalvi energètic, de promo-
ció de l’eficiència energètica i un increment de les ener-
gies renovables al municipi. L’elaboració del Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible (PAES) inclou una diagnosi
que ha anat a càrrec de la Diputació de Barcelona sobre
la situació ambiental i energètica a Montornès i sobre la
gestió energètica que es duu a terme en l’àmbit munici-
pal.

Les conclusions de la diagnosi i les aportacions tècni-
ques i ciutadanes serviran per a la redacció del pla.

EEDDIITTOORRIIAALL

Qüestió de política i
de confiança   
El divorci entre política i ciutadania creix: els casos de
corrupció en diferents administracions i les desqualifica-
cions sistemàtiques entre els partits fan que al final tothom
pensi que tots els polítics som iguals, i no és veritat.

Hi ha més de mil alcaldes a tota Catalunya, i vull defensar
l’honorabilitat dels qui dediquem part de la nostra vida al
nostre municipi, però alhora vull apuntar que la “desafec-
ció” per la política és en bona part culpa dels polítics que
aprofiten qualsevol assumpte per atacar l’adversari polític i
generar més desconfiança ciutadana. Per això, quan el
principal partit de l’oposició ha fet per escrit greus acusa-
cions sense proves, hem hagut de presentar una querella
després de demanar una rectificació pública, que no s’ha
produït.

Ser alcalde d’un municipi és tot un honor, una oportunitat
única per treballar amb i pels teus veïns i veïnes, però
malauradament patint la presumpció de culpabilitat: tots
som corruptes i hem de demostrar que no ho som! Ens
esforcem, amb major o menor encert, a governar per
l’interès general dels nostres municipis, i això ens fa
enfrontar-nos amb l’interès particular de moltes persones,
associacions o grups de pressió a qui l’oposició dóna
suport per desgastar el govern municipal.

Més que mai necessitem la política local, en un món cada
vegada més egoista per defensar el “bé públic i l’interès
social”. En una situació difícil amb ingressos minvants, on
tothom demana més i més, hem de donar més amb menys.
Es tracta de governar sense clientelismes, des de la proxi-
mitat, amb austeritat i sense populismes.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Elaboració del Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible 

El procés d’elaboració del pla ha incorporat
una consulta per conèixer l’opinió dels ciuta-
dans en relació a les iniciatives públiques o
privades que s’haurien de dur a terme al muni-
cipi per garantir la contribució a la lluita global
contra el canvi climàtic

Cerimònia del Segon Pacte d'Alcaldes celebrada a Brusel·les, el mes
de maig de 2010



Las obras del tren de alta velocidad están ocasionando, como todas las obras, incidencias. Entre ellas,
los cortes de calles. Tiene todo su derecho el ciudadano/a a quejarse, a sentirse defraudado de los polí-
ticos, a decir “basta ya”,  pero como todo el mundo debería saber, incluso los que intentan mezclar aque-
llo que es responsabilidad municipal y estatal (fomento), que  la obra la realiza el gestor de infraestruc-
turas (ADIF). Gracias a la gestión del gobierno municipal estas obras se acabaran, a pesar de los retra-

sos ocasionados por las lluvias y las constructoras que, sin duda, sin más demoras tienen que cumplir los compromisos
y ejecutarlos hasta el final. Unos se pueden dedicar a decir que todo está mal, que es un engaño, otros nos dedicaremos
a que las obras se acaben y que el Ayuntamiento cobre las indemnizaciones y las invierta en la Ley de barrios. 
En unos momentos de crisis galopante, el gobierno municipal ha renovado su compromiso con Montornès Norte y su
reforma.
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Aunque parezca ciencia ficción está pasando en Montornés: un comerciante del municipio ha reci-
bido la notificación de una sanción por tener un rótulo en castellano.
Desde C’s hemos preparado un recurso, a fin de que la sanción sea retirada y no tenga que hacer

frente al pago de 600 euros. Todo por no poner “pebrots”.
Os preguntaréis a quién hace daño este humilde comerciante por escribir en una lengua oficial dentro de un estableci-
miento privado y nos quedamos estupefactos al pensar que dedican buena parte de los millones del presupuesto de la
Generalitat (nuestro dinero) a sandeces como ésta. Luego, nos dicen en el pregón de la feria que es culpa de Madrid, que
se quedan nuestro dinero… pero ¿en qué nos lo gastamos?
Está en tus manos un cambio, eliminar a los dinosaurios de la política, aquellos que ignoran lo que cuesta llegar a fin de
mes y dejar paso a una nueva generación de Ciudadanos .

Encara recordem la darrera Festa Major. Per la pluja, malauradament, però sobretot per l’èxit de partici-
pació en totes les activitats organitzades. Amb idees noves, imaginació i, especialment, moltes hores de
feina i dedicació s’ha fet possible que amb una despesa molt inferior a la d’altres anys, la festa i la diver-
sió omplissin els carrers de Montornès.

Des de l’Àrea econòmica, de la qual som responsables, hem fet prevaldre aquest criteri. S’ha demostrat que amb menys
despeses es poden fer les coses igual de bé o millor, perquè el més important són les persones i la il·lusió i motivació que
tinguin per la feina ben feta i per tirar endavant sense mirar enrera.

És el mateix criteri d’actuació que necessita el govern de la Generalitat i que ara no té, però que tindrà properament si el
poble ens fa confiança en les properes eleccions.

Caldria esperar del govern municipal que en aquesta revista donés explicacions sobre la seva gestió, i
sobretot de les actuacions pendents, que en són moltes. La ciutadania està amoïnada perquè la
Generalitat encara no hagi aprovat el conveni de l’IES Marta Mata, o perquè veu que encara no s’obren
els accessos a Montornès Nord, o per les retallades de la Festa Major, etc. Calen solucions i explicacions. 

Els partits del govern (s’ha de dir que excepte CiU) pretenen atribuir-nos responsabilitats que només són seves, i es limi-
ten a la crítica al nostre grup, i fins i tot, personalment al nostre portaveu. Fan oposició de l’oposició. Queda clar que la
campanya electoral per ells ja ha començat i que la faran molt dura. No poden presentar un balanç positiu de la seva ges-
tió i hauran de dedicar-se a desqualificar l’adversari per distreure de les pròpies responsabilitats i els molts incompliments.

Urbanizaciones y legalidad

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Una de las grandes asignaturas del municipio ha sido urbanizar los barrios que desde los años
60 estaban pendientes de desarrollar, y son los propietarios los que tienen la preferencia para

presentar y ejecutar los proyectos, pero la complejidad para llegar a acuerdos entre los mismos vecinos hace que final-
mente sea el Ayuntamiento el encargado de la ejecución material de dichas obras.

Así pues, el Ayuntamiento con fondos públicos adelanta el coste de las obras y cuando se liquidan algunos vecinos se
ponen de acuerdo para intentar pagar menos de lo que les corresponde. En este sentido, aunque el coste final sea supe-
rior al previsto inicialmente, la ley es muy clara, y por mucha presión que puedan hacer los vecinos, y mientras no haya
una resolución judicial que diga lo contrario, el Ayuntamiento tiene la obligación de repercutir el coste real y efectivo de
las obras.

Oposició de l’oposició

Menys despesa i millor servei

La apuesta por Montornés Norte

Denuncia tu multa lingüística
Cristina Tarrés E-mail: montornes@ppcvo.es

www.ciudadanos-cs.org



El mes de maig de 2010 Montornès va
presentar a l’Institut Català d’Assistèn-
cia i de Serveis Socials, organisme
gestor dels centres residencials
públics de Catalunya, la sol·licitud de
concertació de places, tant de centre
de dia com de residència geriàtrica,
després d’haver lliurat al Departament
d’Acció Social i Ciutadania el projecte
d’obres de l’equipament.

El pla tècnic, amb un pressupost de
4.249.336,03 euros, preveu que el
centre oferirà 102 places per a perso-
nes grans amb dependències funcio-
nals en diversos graus i 40 d’atenció
diürna per a usuaris externs. Concre-
tament, aquestes places es destinaran
a persones grans malaltes que reque-
reixen mesures de suport, rehabilita-
ció o d’atenció continuada.

De moment la Generalitat, que ha
inclòs el projecte de Montornès en la
programació territorial dels recursos
d’atenció social especialitzada i domi-
ciliària a Catalunya durant el període
2008 -2012, ha donat resposta a una
part de la demanda municipal amb la
concertació econòmica de 25 places
d’atenció diürna del servei de centre
de dia.

La residència geriàtrica amb centre
assistencial de dia tindrà una superfí-
cie total de 1.201,81 m2 i es construirà
a la confluència del carrer del Vallès i
del passatge de Maria Aurèlia
Capmany, molt a prop de la llar
d’infants el Lledoner i del Centre
Infantil la Peixera. 

A més de la superfície construïda, hi
haurà 2.040,03 m2 destinats a zona
enjardinada.

L’Ajuntament continua cercant recur-
sos per finançar la construcció de la
residència geriàtrica amb centre assis-
tencial de dia i garanties de viabilitat
econòmica per a la seva gestió.

La creació a Montornès d’un centre
d’atenció per a la gent gran compta
amb una subvenció de 550.000 euros
del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) per al període
2008 – 2012.
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La Generalitat subvencionarà places d’atenció diürna a la
futura residència geriàtrica amb centre assistencial de dia

El mes de setembre l’Institut Català d’Assistència i de Serveis Socials va comunicar a l’Ajuntament la concer-
tació per part del Departament d’Acció Social i Ciutadania d’un total de 25 places d’atenció diürna de
l’equipament social que s’ha de construir a Montornès Nord

Més estris i instruments tècnics per a l’atenció domiciliària
L’Ajuntament posarà una quarantena d’elements tècnics assistencials, com ara cadires de rodes o caminadors,
a la disposició de les persones dependents que ho necessitin

El Departament de Serveis Socials ha incorporat als ajuts
tècnics del Servei d’Atenció Domiciliària una quarantena
d’estris i instruments assistencials per un valor proper als
5.000 euros.

L’objectiu és millorar o mantenir el nivell d’autonomia en el
domicili de les persones amb dependència i amb pocs
recursos. És tracta d’un préstec temporal de material com
ara cadires de rodes, grues electròniques, caminadors o
tamborets per a la dutxa.

Inicialment l’accés als ajuts tècnics s’havia de fer a través
de la Diputació de Barcelona, però en els darrers anys la
gestió ha passat al Servei d’Atenció Domiciliària que és qui
valora les necessitats assistencials. 

La cessió d’elements tècnics d’ajuda complementa el pro-
grama d’actuacions per promoure l’autonomia personal de
la gent gran en l’habitatge. Alguns dels estris i instruments assistèncials

Terrenys proposats per a la construcció de l’equipament geriàtric al carrer Vallès



Formen part del comitè en representa-
ció del municipi, l’alcalde, Daniel
Cortés, la directora de desenvolupa-
ment del projecte, Marta Pérez, diver-
sos tècnics municipals i representants
de l’Associació de veïns del barri de
Montornès Nord, de la plataforma Llei
de barris de Montornès Nord, de
l’AMPA de l’escola Marinada, de la
Hermandad Nuestra Senyora del
Carmen, de la Unió de Botiguers i de
l’organització empresarial Concentra-
ció Industrial Vallesana. També assis-
teix a les reunions, en qualitat de con-
vidat, un membre de cada formació
política representada a l’Ajuntament.
A la primera convocatòria es va pre-
sentar un informe sobre l’estat actual
de desenvolupament del Projecte
d’Intervenció Integral a Montornès
Nord.
Entre les actuacions recollides, n’hi ha
que fan referència a la millora de
l’espai públic i a la provisió d’equipa-
ments. En aquest capítol s’inclou
l’inici del procés de licitació de les
obres de condicionament d’un centre
cultural a l’immoble annex a l’església
Nostra Senyora del Carme; l’avant-
projecte de reurbanització de la plaça
del Poble, i l’obertura, aquest mes
d’octubre, de l’Oficina de barri al
carrer de Federico García Lorca.

Les funcions de l’Oficina de
barri
Des de l’Oficina de barri es gestionarà
tot allò que tingui a veure amb el pla
que compta amb els fons de foment
del programa de barris i àrees urba-

nes d’atenció especial. Aquest servei
nou també atendrà qualsevol consulta
dels ciutadans relacionada amb el
projecte.

En col·laboració amb l’Oficina Local
d’Habitatge, que Montornès compar-
teix amb Montmeló i Parets, l’Oficina
de barri oferirà assessorament a les
comunitats de veïns perquè puguin
rehabilitar els seus edificis.

Actuacions urbanístiques,
socials i de dinamització
comercial
En matèria de sostenibilitat urbana,
l’informe presentat destacava els tre-
balls per a la instal·lació de dues àrees
de contenidors soterrats. Una al
carrer de la Llibertat i l’altra, a la plaça
de l’Autonomia. En relació a l’accessi-
bilitat i la mobilitat, el document apun-

tava l’acabament de les obres de
construcció de dues rampes, una al
carrer de Federico Garcia Lorca i
l’altra a la plaça del Sud, i anunciava el
començament dels treballs d’habili-
tació d’una altra rampa per pal·liar el
desnivell que hi ha entre la plaça del
Poble i el carrer del Nou d’Abril. 

El document sobre el desenvolupa-
ment de les accions del Projecte
d’Intervenció Integral a Montornès
Nord també incorpora els primers
contactes amb representants del
comerç per poder establir línies de
treball per a la dinamització de
l’activitat econòmica i comercial.

Finalment, en l’àmbit social es des-
criuen, entre d’altres aspectes, pro-
grames de cohesió social i altres de
dinamització juvenil que es duen a
terme al Centre Juvenil Satèl·lit.
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Primera reunió del Comitè d’avaluació i seguiment del
Projecte d’Intervenció Integral a Montornès Nord

A final del mes de setembre es va constituir el Comitè d’avaluació i seguiment del Projecte d’Intervenció
Integral a Montornès Nord. La funció d’aquest nou òrgan és supervisar cadascuna de les 38 actuacions
incloses al pla.

El comitè, que obliga a constituir la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial, està format per representants de la Generalitat, de l’Ajuntament i per veïns que per-
tanyen al teixit associatiu de Montornès Nord

Un moment de la primera reunió del comitè celebrada a l’Ajuntament

Rampa nova a la plaça del Sud
Una de les parcel·les on es preveu ubicar el centre d’interpretació de la
natura i el paisatge del turó de les Tres Creus



Entre els mesos d’octubre i novembre, el Departament de
Noves Tecnologies desenvoluparà un cicle de xerrades per
informar sobre el funcionament del sistema que permetrà
als ciutadans connectar a internet els seus dispositius
portàtils des de les places del Poble i de Pau Picasso, la
zona esportiva i les immediacions dels equipaments muni-
cipals. 

La navegació serà gratuïta, però no permetrà l’execució de
programes de descàrrega, i el temps i la velocitat de con-
nexió seran limitats.

L'actuació forma part del projecte de creació i posada en
marxa d’una xarxa de comunicacions sense fils entre els
diversos centres municipals via Wimax i s’ha finançat amb
les aportacions del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat. 

La creació i posada en marxa de la xarxa sense fils de
comunicacions entre els centres municipals va a càrrec de
l’empresa Retevisión per un import de 84.775,58 euros.

Amb recursos del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat, també s’han engegat quatre projectes més
sobre noves tecnologies que tenen a veure amb la moder-
nització dels sistemes d'informació i de la infraestructura
tecnològica de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i la de tots els
sistemes centrals del consistori.
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Coincidint amb la celebració de la Festa Major, el Consistori
va habilitar una finca, amb una superfície de 2.635 m2, amb
capacitat per a l’estacionament d’un centenar de vehicles.
L'accés a la zona d'aparcament és per l'avinguda de Can
Vilaró

El terreny, situat entre l’avinguda de can Vilaró i el carrer
dels Castanyers, és una de les parcel·les expropiades pel
Consistori que formaven part del conveni de mutu acord
signat el mes d’abril entre l’Ajuntament i els que eren pro-
pietaris de la muntanya de les Tres Creus.

L’acord incloïa la finca afectada per la declaració de Bé
Cultural d’Interès Nacional que el jaciment arqueològic de

can Tacó – turó d’en Roina va rebre l’any 2007, i 8.773 m2
més que és la suma de les superfícies de les tres finques
ubicades entre l’avinguda de can Vilaró i els carrers de Can
Parera i dels Castanyers.

El document també estipulava la cessió gratuïta de diversos
terrenys dels mateixos propietaris. Un comprenia la resta
de la superfície de la muntanya de les Tres Creus, situada
en terme municipal de Montornès, i la segona cessió gra-
tuïta va ser la finca de la font de Santa Caterina, ubicada al
marge esquerre del riu Mogent.

L’operació va suposar una inversió municipal de tres
milions d’euros.
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Oberta una zona nova d’aparcament públic gratuït
L’Ajuntament ha condicionat un terreny municipal, situat entre l’avinguda de can Vilaró i el carrer dels
Castanyers, com a àrea provisional d’aparcament públic gratuït

Campanya informativa 
sobre els punts d’accés gratuït a Internet

A final d’aquest any quedaran enllestits els treballs per tal que l’Ajuntament pugui oferir un servei gra-
tuït de connexió limitada a Internet a alguns espais públics i a l’entorn dels equipaments municipals
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FETS VIUS

Proposta municipal per a la setmana blanca escolar

El Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament ha sol·licitat
ajut a les diverses administracions per oferir un programa
d’activitats per a la setmana no lectiva que va del 28 de febrer
al 4 de març de 2011.

L’objectiu és confeccionar, amb la col·laboració de les AMPA
dels centres, una proposta que aplegui diverses activitats
lúdiques i esportives, així com altres serveis i traslladar-la als
pares per determinar quina és la demanda i adaptar el pro-
grama inicial. 

L’escola Mogent podria acollir la iniciativa que pretén ajudar
els pares dels alumnes que treballen en una setmana en què
les escoles romandran tancades.

L’Ajuntament cerca recursos per al finançament
d’un programa d’activitats a desenvolupar durant la
setmana blanca a les escoles 

Escola Mogent

Curs de premonitors en el temps de lleure

El curs de premonitors s’adreça a joves d'entre 15 i 17 anys
i pretén donar els coneixements bàsics per poder
col·laborar en les activitats amb infants que es desenvolu-
pen a casals d’estiu, colònies o ludoteques.

Es tracta d’un curs introductori que inclou continguts de
pedagogia, psicologia evolutiva, expressió plàstica i corpo-
ral, recursos de joc, i primers auxilis. Els alumnes no obtin-
dran una titulació oficial però, en acabar, se'ls facilitarà un
certificat d’aprofitament. El curs de premonitors també ofe-
reix la possibilitat de fer pràctiques voluntàries al Centre
Infantil la Peixera.

Durant aquest mes d’octubre s’ha previst posar
en marxa al Centre Juvenil Satèl·lit un nou curs
de premonitors en el temps de lleure, organitzat
pel Departament de Joventut de l’Ajuntament 

Sessió del curs de premonitors (2009)

ADIF paga una part de les indemnitzacions 
per les obres de l’AVE

El Ministeri de Foment ha pagat 2.470.000 euros per la
finca, amb una superfície de 24.541 m2, que està situada a
la confluència dels carrers de les Tres Creus, del Vallès i de
Carles Riba. 

El Ple Municipal va acceptar, en la sessió celebrada el 6 de
maig, la valoració que oferia ADIF, l’empresa pública ges-
tora de les obres de l’AVE, després d’un procés de nego-
ciació entre ambdues parts.

Aquest procés, però, no ha acabat. L’Ajuntament ha dema-
nat l’expropiació d’altres terrenys afectats pel traçat de la
línia d’alta velocitat que sumen un total de 13. 685 m2 i que
estan ubicats a diverses zones de l’àrea d’influència del
sector de Can Parellada, de la masia Masferrer i de la dei-
xalleria

La primera valoració d’ADIF d’aquestes afectacions se situa
a l’entorn dels 450.000 euros.

L’Ajuntament ha rebut la indemnització per l’expropiació d’una finca municipal afectada pel projecte de
construcció del traçat de l’AVE al seu pas per Montornès

Vista del traçat des del carrer Vallès



El mes de setembre els membres de la Junta de Govern
Local van aprovar les bases reguladores dels premis per als
alumnes del municipi que obtinguin qualificacions
excel·lents.

Els guardons, que es convocaran de forma anual, es distri-
bueixen en tres apartats, un serà de 500 euros per a la
millor nota a l’acabament del batxillerat, un altre també de
500 euros per a la millor nota de selectivitat i un tercer, de
1.000 euros, per a la millor nota a l’acabament d’un curs
universitari.

El requisit indispensable és que l’estudiant estigui empa-
dronat a Montornès amb un any d’antiguitat.

Els premis es lliuraran en un acte públic de reconeixement
als estudiants més brillants i serà una comissió formada
pels directors dels dos instituts, un director d’una escola de
Montornès, el tècnic i el regidor d’Ensenyament qui en farà
la tria. 

Premis municipals a l’excel·lència estudiantil
Mitjançant aquests premis, l’Ajuntament pretén reconèixer l’esforç dels estudiants de Montornès que treguin
millors notes

Acceptada la subvenció del govern central per al parc natural i
arqueològic Observatori de la Via Augusta
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El mes de setembre l’Ajuntament va formalitzar l’acceptació de l’ajut de 250.000 euros que el Ministeri de
Cultura ha destinat al projecte del parc natural i arqueològic Observatori de la Via Augusta
El govern central va incloure als pres-
supostos generals de l’estat de
l’exercici 2010 una dotació de 500.000
euros per a aquest projecte, compartit
amb l’Ajuntament de Montmeló. Per a
l’execució dels treballs, cada municipi
rebrà 250.000 euros del Ministeri de
Cultura.

El cost del projecte del parc natural i
arqueològic Observatori de la Via
Augusta és d'1 milió d'euros. A banda
de l’aportació del govern central, el pla
compta amb un ajut a l'entorn de
500.000 mil euros dels Fons Europeus
per al Desenvolupament Regional
(FEDER).

El projecte inclou 12 actuacions glo-
bals orientades a la restauració i posa-
da en valor del castellum romà de can
Tacó – turó d’en Roina. Des del punt
de vista ambiental, el pla preveu la
recuperació paisatgística de la mun-
tanya de les Tres Creus amb la creació
d’entorns naturals, tot respectant la
realitat autòctona, per minimitzar
l’entorn industrial i la contaminació
acústica.

Pel que fa a les campanyes arqueolò-
giques del jaciment, està previst que
aquesta tardor continuïn les excava-
cions. A la darrera intervenció arque-
ològica, que es va dur a terme entre
els mesos de juny i juliol, es va  posar

al descobert l’entrada al castellum, on
hi havia una torre i les dependències
del servei. Les troballes, ceràmiques i
monedes, han tornat a confirmar la
cronologia del jaciment que se situa al
segle II aC.

Inicialment, el termini d’acabament
dels treballs del projecte del parc natu-
ral i arqueològic Observatori de la Via
Augusta s’havia fixat a final d’any,
però els Ajuntaments de Montornès i
de Montmeló han demanat una prò-
rroga per garantir que les obres de
conservació i recuperació es duguin a
terme en les millors condicions possi-
bles.

Alumnes de segon de batxillerat de l’Institut Vinyes Velles
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Concurs de pintura ràpida 2010
El primer premi ha estat per a Jordi Pons Casals. La sala Riu Mogent del Casal de Cultura acull una exposi-
ció amb les 14 pintures participants.

Jordi Pons Casals ha estat el guanya-
dor de l'edició d'enguany del Concurs
de pintura ràpida de Montornès, cele-
brat el 25 de setembre. El lliurament
de premis es va dur a terme l’1
d’octubre, al Casal de Cultura.

El primer premi de 500 euros corres-
pon a un quadre on es veuen els
entorns del mateix Casal de Cultura.

El segon premi, dotat amb 400 euros,
ha estat per a Ramon Pujolà Font,

mentre que Sebastià Mauri Álvarez
s’ha endut el tercer premi de 300
euros. En tots dos casos, el motiu del
quadre s’ha situat prop de la plaça de
la Font. Tal com va passar a la darrera
edició del concurs, el premi al millor
artista local ha quedat desert.

La sala Riu Mogent del Casal acull fins
al 15 d’octubre una exposició amb les
obres presentades. (Horari de visites:
de dl. a dv. de 15 a 21h)

Per accedir a les ofertes de treball, cal estar inscrit a la Borsa
de Treball del Servei Municipal de Promoció Econòmica (SEM-
PRE)
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)

Llocs de treball: 4
Contracte: obra o servei
Tasques: ajudant de cuina o cuiner per a empresa de servei
d’àpats per a centres escolars, 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

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

Els dilluns 4, 18, 25. L’hora del conte. A les 18 h, a la
Biblioteca de Montornès
Dia 6. Parlem de llibres. Tertúlia literària sobre Totes les
coses que no ens vam dir de Marc Levi. A les 18 h, a la Biblioteca
Dia 8. Fora d’hores. Tallers de Bollywood, percussió corporal,
informàtica musical i bijuteria creativa. De 20.30 a 23.30 h, al
Centre Juvenil Satèl·lit

Dia 14. L’hora menuda. Contes per a infants de 0 a 3 anys.
(Projecte Nascuts per llegir) A les 17.30 h, a la Biblioteca. Cal reser-
var plaça. 93.568.65.30/b.montornes@diba.cat 

Fins al 15. Exposició de les obres presentades al Concurs de
pintura ràpida d’enguany al Casal de Cultura

propostesdel mes
www.montornes.cat Dia 16. Diada de tècniques per a educadors i profes-

sionals de lleure. De 10 a 14 h, al Centre Juvenil Satèl·lit.
L’activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia.
Dia 18. Exposició de l’Associació Arco Iris. Inauguració a
les 19.30 h al Casal de Cultura. Visites fins al 29 d’octubre

Dia 22. Exposició 5è aniversari de l’Aula Municipal de
Teatre. Inauguració a les 19.30 h a Can Xerracan. Visites fins al
5 de novembre

Dia 27. Presentació del llibre Després de classe… del pro-
fessor i economista Antoni Argent. A les 19 h a la Biblioteca

Dia 29. Halloween. Projecció de pel·lícules de por i túnel del
terror. A partir de les 21 h al Teatre Municipal 

Dia 30. Castanyada al Centre Juvenil Satèl·lit. Tarda-vespre.

AJUNTAMENT  
93 572 11 70 
BIBLIOTECA MONTORNÈS 
93 568 65 30
CASAL DE LA GENT GRAN
CENTRE 
93 568 00 95
CASAL DE LA GENT GRAN
NORD
93 568 11 89
CASAL DE CULTURA I 
OFICINA DE CATALÀ 
93 572 17 19
CEMENTIRI 
93 572 11 70
CENTRE INFANTIL 
LA PEIXERA 
93 568 65 36 
CENTRE JUVENIL SATÈL·LIT
93 572 39 39 
COMPLEX ESPORTIU 
MUNICIPAL MONTORNÈS 
93 568 69 07
DEIXALLERIA 
93 568 48 00
ESCOLES MUNICIPALS DE
MÚSICA, DANSA I AULA DE
TEATRE 
93 568 63 67
GALERIA MUNICIPAL CAN
XERRACAN 
93 572 17 19

JUTJAT DE PAU
93 568 37 03
ORGANISME DE RECAPTACIÓ
I GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
93 568 04 75 
RÀDIO MONTORNÈS 91.2 FM
93 568 20 00
RECOLLIDA DE MOBLES I
ESTRIS VELLS 
93 572 11 70
POLICIA LOCAL 
93 572 11 10 
MOSSOS D’ESQUADRA 
088
CENTRE D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA MONTORNÈS
(CAP) 
93 572 03 03
URGÈNCIES MÈDIQUES
061
FECSA - ENDESA AVARIES
900 77 00 77
GAS NATURAL 
900 75 07 50
SERVEI D'AIGÜES (CADAC)
93 572 13 57 
TAXIS
93 568 09 97

Telèfons d’interès



El Sergi i l’Aleix tenen una cosa en
comú, a banda de ser germans, a tots
dos els agrada jugar als escacs.
L’Aleix, és el gran, té 13 anys i estudia
2n d’ESO a l’Institut Marta Mata. Es va
aficionar als escacs arran de les parti-
des que jugava amb el seu pare. El
Sergi el va seguir, i amb 6 anys va
començar a interessar-se per aquest
joc. Ara en té 8, estudia 3r de primària
a l’Escola Marinada i aquest any ha
guanyat el Campionat de Catalunya
d’Escacs en la categoria sub-8, el
Campionat d’Escacs Escolar del Vallès
Oriental i ha quedat 8è en el
Campionat d’Espanya. A més, la
Federació Catalana d’Escacs l’ha becat
amb 105 hores de formació. Tots dos
s’entrenen al Club d’Escacs Montmeló.
Aquest més participen en un torneig a
Santa Eulàlia de Ronçana. 

L’Aleix ho té més difícil per guanyar
perquè competeix amb gent de totes les edats, mentre que el Sergi ho fa només amb els de la seva edat. Entre ells
també juguen i alguna vegada fins i tot els ha tocat competir. Si voleu saber qui va guanyar els ho haureu de pre-
guntar a ells… L’Aleix és tímid i tranquil i li agrada estar-se a casa. El Sergi és més inquiet i té cara d’entremaliat. 

Els hem fet venir a la ràdio i a tots dos els costa deixar-se anar i sentir-se còmodes davant del micro, sovint els
pares acaben les seves respostes. L’un voldria ser enginyer informàtic i l’altre agent secret, futbolista i ric!

No sabem si amb els escacs es farà ric, però per intentar-ho...
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EL RETRAT Sergi i Aleix López Pajuelo

Una foto feta a Mèxic guanya
la primera edició del concurs
“La samarreta viatgera”

Inscripcions per a la

Com cada any, l’organització ha
fixat un límit de 3.000 dorsals
per a aquesta prova que propo-
sa un recorregut de 8 Km i un
altre de 14 Km. La sortida es
farà a les 9 del matí des de la
Bòbila.

La venda anticipada dels dor-
sals, que costen 7 euros, es duu
a terme a diversos establiments
de Montornès i també a
Canovelles i a Montmeló. 

Igual que a les darreres edicions, la prova va acompanyada
d’una campanya de recollida d’aliments que es lliuraran a
Càrites de Montornès perquè els faci arribar a les persones
necessitades del municipi.

Més informació: 
93 572 36 13 (dl. dm. i dv. de 18 a 20 h).
www.atletismemontornes.com

Durant aquest mes d’octubre es poden adquirir els
dorsals per a la XIX Marxa Popular de Montornès del
Vallès que tindrà lloc el diumenge 31

La primera edició del concurs, que tenia com a premi un
sopar per a quatre persones, ha comptat amb 19 partici-
pants que han presentat un total de 22 fotografies, on es
veu la samarreta de Festa Major en llocs propers com els
entorns de Montornès i més llunyans com Santiago de
Compostela, Gibraltar, Pissa o Paris.

La fotografia guanyadora va ser la presentada per Verònica
Ivernon que mostrava la samarreta a la piràmide de la ciu-
tat precolombina de Chichén-Itzá, situada a la península
del Yucatán, a Mèxic.



Les imatges de la Festa Major 2010
complementades amb ressenyes
històriques han quedat recollides en
un fotomuntatge. 
El DVD es pot adquirir
a Foto Jiménez (Pl. de la Font, 4)
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