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L’avinguda de la Llibertat

Desembre 2010
Fontcuberta: 1, 10, 11, 12, 16, 22, 25, 28
Balcells: 2, 7, 17, 18, 19, 23, 26, 29
Moreno: 3, 9, 14, 20, 30
Yáñez: 4, 5, 6 15, 24, 27
Forn: 8, 13, 21, 31

La construcció d’un col·lector nou i l’adaptació de les xarxes secundà-
ries de clavegueram a l’avinguda de la Llibertat es van desenvolupar
entre els anys 2005 i 2006.
El projecte va ser considerat prioritari i urgent per evitar inundacions i
incidències com les que van causar els aiguats de l'any 2004 a la con-
fluència amb la rambla de Sant Sadurní, on la xarxa ja havia estat
renovada uns anys abans.
Un cop construït el col·lector nou, realitzat a peu d’obra, es va dur a
terme la urbanització de la unitat d’actuació número 18, situada
enfront de l’edifici de l’Ajuntament. El projecte va donar a la zona
l’aspecte que té actualment tot arrenglerant el traçat de l’avinguda de
la Llibertat amb el de la rambla de Sant Sadurní.
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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
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La zona blava i la mobilitat  
L’any 2005 des de l’Ajuntament es va fer una aposta deci-
dida per facilitar la mobilitat a la zona centre de Montornès,
amb l’objectiu d’afavorir la rotació de vehicles en l’apar-
cament, per això es va crear la zona blava limitada a 90
minuts.

Aquest sistema funcionava perfectament a molt municipis
del nostre entorn, fins i tot més petits que Montornès, i
l’experiència era positiva. Generalment el sistema era de
pagament, però l’equip de govern va decidir que fos gra-
tuït, tot i que limitat en el temps de 9 a 14 h i de 16 a
20.30 h i els dissabtes de 9 a 14 h. Cal recordar que el
control del temps es fa amb una nota que acrediti l’hora
d’inici d’aparcament o amb els discos horaris que propor-
ciona l’Ajuntament.

Desprès de la seva posada en funcionament, aquest siste-
ma ha permès la possibilitat de trobar aparcament a les
zones més comercials i de concurrència pública del muni-
cipi, però alhora ha causat molèsties als veïns dels carrers
del centre. Per aquest motiu hem fet un canvi en la norma-
tiva per permetre l’equilibri entre els drets dels que dema-
nen la possibilitat de trobar aparcament al centre i els veïns
dels carrers de la zona blava.

Així, a partir d’ara, l’estacionament en els carrers d’Euskadi
i de Joan XXIII serà també gratuït i sense limitació horària
llevat dels divendres o dies de mercat de 8 a 14 h. 

En aquest poble amb més de 11.000 vehicles, però la
mateixa capacitat d’aparcament a la zona centre que fa 20
anys és per això que s’havia de fer alguna cosa. A més, ini-
ciarem els tràmits per començar a treballar en el projecte
d’un aparcament públic de pagament a la zona de l’Escola
Palau d’Atmella, si l’estudi de viavilitat és positiu, ja que, si
bé és cert que és molt difícil trobar aparcament davant de
casa nostra, a menys de 400 metres de molts indrets del
municipi encara es pot aconseguir aparcament gratuït.

L’aparcament s’ha de considerar com a un bé i un dret de
tots, un bé escàs que hem de compartir entre tots per faci-
litar la mobilitat de vehicles i vianants a les zones més ata-
peïdes.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Modificació de la zona blava
als carrers de Joan XXIII i
d’Euskadi

L’Ajuntament ha introduït un canvi en l’ordenança muni-
cipal reguladora de l’estacionament limitat, perquè la
zona blava dels carrers de Joan XXIII i d’Euskadi funcio-
ni els divendres o dies de mercat setmanal, de 8 a 14 h.
Dins d’aquest termini de temps, es permetrà
l’aparcament durant 1 h i 30 min, tal com estableix la
normativa. 

La zona blava d’aquestes dues àrees ha quedat anul·lada
fins que les plaques de senyalització informin correcta-
ment sobre l’horari.

La zona blava dels carrers de Joan XXIII (15 places) i
d’Euskadi (33) va entrar en funcionament l’any 2009,
tres anys desprès de l’entrada en vigor de l’ordenança
municipal reguladora de l’estacionament limitat.

Les primeres vies senyalitzades van ser, a començament
de l’any 2006, els carrers de Palau d’Ametlla (43 places),
de l’Estrella (19), de Jaume Balmes (19), de Jacint
Verdaguer (8), de la Lira (8) i trams dels carrers Major
(45), de Sant Isidre (21) i del Riu Mogent (8). El mes
d’octubre de 2010 es va incorporar una zona blava nova
de 7 places a l’aparcament de l’Ajuntament.

A Montornès hi ha un total de 226 places
d’estacionament de zona blava i més de 800
d’aparcament públic gratuït, situades en quatre punts del
municipi: la Zona Esportiva Municipal, el Parc dels
Gegants, l’Av. d’Ernest Lluch i Can Parera.

Canvis en l’estacionament a l’avinguda de la
Mare de Déu del Carme
A final del mes d’octubre va entrar en vigor la prohibició
d’aparcament en el tram de l’avinguda de la Mare de Déu
del Carme, comprès entre els carrers de Palau d’Ametlla
i de ca l’Espasell. 
Concretament, s’han anul·lat les places d’estacionament
en una banda de la via que continua sent de doble sen-
tit. La mesura pretén millorar la circul·lació dels vehicles. 

Les 48 places de zona blava dels carrers de
Joan XXIII i d’Euskadi només funcionaran els
dies de mercat setmanal

Carrer de Joan XXIII



Nos encontramos ante un mes decisivo para el futuro de Cataluña. El próximo 28 de noviembre votare-
mos la formación del Parlament y éste el nuevo President de la Generalitat. Ha llegado la hora de la ver-
dad. Tenemos que erradicar el tripartito. Cataluña necesita más que nunca unas políticas claras que nos

permitan no sólo afrontar la crisis, sinó mejorar el estado del bienestar. El Partido Popular es la solución a los problemas.
Atrás han quedado políticas del pasado. Atrás han quedado falsas promesas, mentiras y demagogias. Atrás han quedado
todas las falacias que ha vertido la izquierda. Enfrente tenemos un futuro prometedor, lleno de esperanzas y con solucio-
nes para la crisis. Convenced a amigos y conocidos para que voten. Erradiquemos la abstención y no permitamos que sea
la ganadora. 
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Después de 4 años de “des-govern” ahora toca decidir quién queremos que gobierne en Catalunya.
Debe ser alguien que tenga una visión de la Cataluña real, de los problemas de los ciudadanos y que
no esté preocupado por colocar a sus amigos y pagar favores en forma de cargos de confianza con

el dinero de todos. Es momento de recordar las listas de espera en la Seguridad Social, el fracaso escolar, los barracones,
las multas por rotular en castellano, la corrupción, el desempleo, las prohibiciones de los toros en las plazas pero no en
las calles y un largo etc. 
Todas estas acciones han supuesto que nos convirtamos en unos ciudadanos hipotecados y en crisis con unos políticos,
en muchos casos con sueldos millonarios pero poco preocupados por mejorar realmente nuestra situación. 
Ciudadano: es hora de cambiar, es hora de rebelarse. 

- La nostra prioritat: aixecar Catalunya i sortir de la crisi. La lluita contra l’atur i el fracàs escolar.
- En contraposició al model socialista de gastar més i cobrar més impostos per fer front a la crisi, pro-
posem gastar millor, si pot ser menys, i una moderació fiscal.

- Ens cal un canvi de model. Apostar per: la inversió i l’estalvi, l’exportació, el valor afegit, la formació i les millores de pro-
ductivitat.
- La Generalitat no ha estat una administració austera aquests darrers anys. Ha gastat per sobre de les seves possibilitats.
- Cal moderació fiscal. Revisarem els increments impositius del tripartit  i suprimirem l’Impost de Successions i Donacions.
- Cal normalitzar el finançament per a les empreses. Crearem un sistema d’avals públics.
- Cal reformar l’administració: austeritat, aprimament i agilitat.

Des d’aquí volem insistir en la importància de les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 28
de novembre. Bona part de les actuacions que pot fer un Ajuntament també depenen del Govern de la
Generalitat. A Montornès l’exemple més clar ha estat el projecte de la Llei de Barris. 

No ens podem resignar davant de la crítica ferotge al govern d’esquerres i el possible desànim de molta
gent a causa de la crisi i les mesures del govern de l’Estat. Hem de conèixer i valorar tot el que s’ha fet bé i exigir anar més
enllà.

Ara cal més compromís amb la creació de llocs de treball i amb les polítiques públiques d’atenció a les persones, l’educació
i la salut. Cal defensar el medi ambient i millorar el transport públic. Això només és possible amb la participació de la gent
senzilla i treballadora. La nostra coalició ha de ser decisiva per garantir un nou govern d’esquerres que torni a il·lusionar.

El 28 de novembre triarem catalanisme o independentisme

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Fer una Catalunya més forta i una societat més justa és el nostre objectiu, un projecte catala-
nista i federalista de prosperitat econòmica i justícia social basat en el treball i l’esforç que ara

més que mai necessita el teu suport. 

El President Montilla ha demostrat que és una persona digna de confiança, un home de paraula que compleix els seus
compromisos amb Catalunya i amb Montornès. La seva credibilitat no necessita passar pel notari, com és el cas del sen-
yor Mas. Ara li toca a Mas parlar amb la mateixa claredat: que digui si vol la independència i deixi d’especular, i que digui
si pactarà amb el PP .

Montornès necessita un govern socialista per continuar avançant cap a un futur millor. Si et quedes a casa, guanyarà la
dreta o l’independentisme i Montornès perdrà influència per aconseguir més recursos i projectes per al municipi.

Cal un nou govern d’esquerres a la Generalitat

No a los recortes sociales (pensiones) impulsados por
gobiernos de izquierdas. Votad el 28-N.

Rebélate
Cristina Tarrés www.ppcvo/montornes

www.ciudadanos-cs.org

28 de novembre: comença el canvi



Des de l’estació base, situada al turó de les Tres Creus,
s’enviarà el senyal per a la connexió a Internet a tretze punts
d’accés situats al Centre Infantil la Peixera; a l’Oficina del
barri de Montornès Nord; al centre Juvenil Satèl·lit; als jar-
dins del Doctor Pedro Chavarría; al Casal de Cultura; a
l’Ajuntament; a la Zona Esportiva Municipal; a l’Escola

Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre; a les masies
de Can Xerracan i del Molí; i a les places del Poble, de Pau
Picasso i de Joaquim Mir.

En el cas dels equipaments municipals, la xarxa estarà dis-
ponible a uns 80 metres a l’entorn dels centres.

L’objectiu de l’actuació sobre noves tecnologies és consoli-
dar una infraestructura que permeti crear una xarxa de
comunicacions entre els centres municipals moderna,
adaptada a les necessitats actual, capaç de créixer i amb
possibilitats d’oferir connectivitat gratuïta als ciutadans.

El sistema està emparat legalment
El projecte compleix amb els criteris que ha fixat la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i amb les
restriccions tècniques que són obligatòries per a les admi-
nistracions que ofereixen aquest tipus de serveis. Es tracta
d’evitar situacions en què les empreses teleoperadores
puguin dir que les institucions incorren en competència
desleial.

És per això que hi haurà limitacions en les connexions res-
pecte a la velocitat i l’execució de programes de descàrre-
ga, restriccions d’accés a alguns webs i portals i serà
necessària la identificació dels usuaris.

Els punts d’accés gratuït a Internet es posaran en funciona-
ment a final d’any en període de proves. 

El projecte s’ha finançat amb les aportacions del Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat. Els treballs han
anat càrrec de l’empresa Retevisión per un import de
84.775,58 euros. 

NOVEMBRE - 2010

5

Habilitació de 13 punts d’accés gratuït a Internet

Un sistema de comunicació sense fils entre els equipaments municipals via Wimax permetrà les connexions a
la xarxa des de les immediacions dels centres i des de diversos espais públics

Adjudicada la redacció del projecte tècnic per a la construcció
de l’edifici nou de l’Institut Marta Mata
El termini per elaborar el projecte d’obres, que finançarà l’Ajuntament, és de sis setmanes
A la segona quinzena del mes d’octubre, el Consistori va
adjudicar els treballs de redacció del projecte de construc-
ció de l’edifici nou de l’Institut Marta Mata, al camí de la
Justada.

L’empresa BINARI ARQUITECTES serà l’encarregada de la
redacció que suposarà una despesa de 58.900 euros.

El procés de licitació d’aquestes feines és un dels aspectes
que es van incloure al conveni que el Govern de la
Generalitat va aprovar el 3 d’agost i que el 9 de setembre
van signar l’Ajuntament i el Departament d’Educació de
l’ens autonòmic.

En aquest document s’estipula que, tot i no ser competèn-
cia seva, el Consistori pagarà la redacció del projecte tècnic,
i es farà càrrec de l’execució i de la direcció de les obres. A
més, el municipi haurà d’avançar els diners per a la cons-
trucció del segon centre de secundària.

El Departament d’Educació, per la seva banda, tornarà en
terminis la inversió prevista que és de 6.210.233,20 euros i

supervisarà el desenvolupament dels treballs. El conveni
estableix que el govern autonòmic assumirà la despesa de
les obres en quatre anualitats, entre els anys 2010 i 2013. 

Les previsions són que el centre nou entri en funcionament
durant el curs 2011 – 2012.

Instal·lacions actuals de l’Institut Marta Mata

Habilitació d’un dels punts de connexió a la plaça de Pau Picasso



Les millores urbanístiques al carrer de
Carles Riba es complementen amb la
supressió del reductor de velocitat,
situat a la confluència d’aquesta via
amb l’avinguda del riu Mogent.

El carrer de Can Parellada, l’obertura
del qual està prevista per a la segona
quinzena de novembre, també dispo-
sa de voreres noves i de serveis reno-
vats, com ara l’enllumentat públic, des
de la rotonda a la qual conflueixen els
camins de Masferrer i el Raval fins a la
rotonda que enllaça els carrers de
Carles Riba i de Federico Garcia Lorca.
Aquest tram és el que ha estat tancat
al trànsit des del 23 de març de 2009
a causa dels treballs de construcció
del traçat de l’AVE.

Les pluges i el mal temps dels primers
mesos de 2010 van fer inviable
l’acabament dels treballs al carrer de
Can Parellada a final del mes de juny,
tal com preveia la planificació  del pro-
jecte. Davant la circumstància,
l’empresa adjudicatària, ALDESA PEI,
va decidir continuar la construcció del
traçat al carrer de les Tres Creus. Per
aquest motiu, el febrer de 2010
aquesta via va ser tallada al trànsit en
direcció a Montmeló.

Montornès s’ha vist afectat pel tram
del projecte d’obres del traçat de l’AVE
del sector Mollet – Montornès – la
Roca. En aquest cas l’obra es va sub-
dividir en dos trams: el que uneix

Mollet i Montornès, i el que va de
Montornès a Vilanova i a la Roca del
Vallès.

ADIF, l’empresa pública adscrita al
Ministeri de Foment i encarregada de
les infraestructures ferroviàries de
l’Estat, va començar els treballs de
construcció del traçat a Montornès
Nord al segon semestre de 2008.

L’execució de les obres va provocar
diversos canvis i alteracions als
accessos al barri i actuacions com,
per exemple, el trasllat de la torre de
l’aigua de la masia de Masferrer.

Indemnitzacions per
l’expropiació de terrenys
municipals

El Ple Municipal va acordar, en la ses-
sió de l’1 d’octubre de 2010, rebutjar
les indemnitzacions que proposava
ADIF per a l’expropiació de diversos
terrenys municipals afectats per la
construcció del traçat de l’AVE.

Els terrenys, que es troben repartits
entre el sector de Can Parellada, la
zona de la masia de Masferrer i l’àrea
de la deixalleria, sumen un total de
13.685 m2. La valoració d’ADIF estava
a l’entorn dels 450.000 euros. Per la
seva banda, l’Ajuntament demana una
indemnització de 560.000 euros.
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El Departament d’Ensenyament ha
presentat una sol·licitud per a la
implantació al municipi d’un cicle de
formació professional de grau mitjà
d’atenció sociosanitària.

La sol·licitud, que s’ha acompanyat
amb un projecte bàsic, s’ha adreçat als
responsables dels Serveis Territorials
del Maresme - Vallès Oriental del
Departament d’Educació de la
Generalitat

El projecte preveu que el cicle
s’imparteixi al futur edifici nou de
l’Institut Marta Mata, tal i com va plan-
tejar el consistori des que es va con-
firmar la creació d’un segon centre de
secundària al municipi.

L’especialitat que ha demanat el
Consistori a l’àmbit d’Atenció sociosa-
nitària no s’imparteix a la comarca i té
un important nivell d’ocupació des de
l’entrada en vigor de la Llei de la
Dependència que ha multiplicat les
demandes de formació relacionades
amb aquesta matèria. 

En la seva sol·licitud, l’Ajuntament ha
recordat al Departament d’Educació
les gestions municipals per a desen-
volupar el projecte de creació d’una
residència geriàtrica amb places de
centre de dia. La posada en funciona-
ment de l’equipament generarà llocs
de treball en l’àmbit d’atenció a la gent
gran.
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Millores urbanístiques al carrer de Carles Riba 

Sol·licitud municipal d’un cicle de Formació Professional
La proposta preveu que la matèria s’imparteixi a l’edifici nou de l’Institut Marta Mata, al camí de la
Justada

L’Ajuntament i ADIF, l’empresa pública gestora de les obres de l’AVE, van acordar dur a terme
l’ampliació de les voreres i la construcció de noves al carrer de Carles Riba, en el tram comprès entre
els carrers de Can Parellada i de la Llibertat.

Alumnes de Montornès a les instal·lacions de
Barcelona Activa



El Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat declara
conjunts d’especial interès aquells
àmbits territorials que per raons
d’urgència i de seguretat, d’especial
envelliment i de la situació social de
les persones que hi habiten necessi-
ten un complement als ajuts destinats
a la rehabilitació.

Per aconseguir la consideració de
conjunt d’especial interès, les admi-
nistracions locals presenten un pro-
grama d’actuació a la zona i el pla
local d’habitatge. En el cas de
Montornès es va lliurar el Projecte
d’Intervenció Integral al barri de
Montornès Nord.

La Junta de Govern, celebrada el 28
d’octubre de 2010, va aprovar un con-
veni amb el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat
per declarar el barri conjunt d’especial
interès.

En termes generals, aquest conveni,
que recull tota la informació sobre el
finançament, els edificis i el calendari
de la rehabilitació, permetrà que els

ajuts als quals poden accedir les
comunitats s’incrementin en un 10%.

Actuacions del Projecte
d’Intervenció Integral
El 19 d’octubre es va obrir al públic
l’Oficina del barri des de la qual es
gestionen les 38 accions del pla i
s’atenen les consultes relacionades
amb el projecte.
L’Oficina del barri està situada al
número 9 del carrer de Federico

García Lorca (Local 2 - Mercat Nostra
Senyora del Carme). L’horari
d’atenció al públic és dimarts, dime-
cres i dijous, de 10 a 13 h.

Pel que fa a les actuacions urbanísti-
ques, a final del mes d’octubre es van
iniciar els treballs d’instal·lació de
l’àrea de contenidors soterrats previs-
ta al carrer de la Llibertat. També
s’han començat les obres de cons-
trucció d’una rampa a la plaça del
Poble.
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Nova edició dels tallers de
memòria per a la gent gran

Montornès Nord serà declarat conjunt d’especial interès

AVÍS per als usuaris

dels Casals de
la Gent Gran

L'Ajuntament de Montornès del Vallès està
realitzant la renovació de tots els
carnets dels usuaris dels Casals de la Gent
Gran del municipi. L’objectiu és complir amb el
nou reglament dels Casals de la Gent Gran iden-
tificant les modalitats de carnet que s’hi esta-
bleixen (de ple dret, temporal o excepcional). 

A partir del 10 de desembre
de 2010 els carnets antics
deixaran de tenir validesa.
Per a renovar-los, els usuaris s'han de dirigir
al seu casal de referència.

A final d’octubre es va posar en marxa als Casals de la Gent
Gran una nova edició dels tallers de memòria que organitza
el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

En aquesta ocasió, per primera vegada, s’imparteix un ter-
cer nivell dels tallers. Aspectes no tractats de forma especí-
fica al primer i segon nivell, com l’orientació, la memòria
biogràfica, la imaginació, la comunicació o la fluïdesa ver-
bal, tenen cabuda en aquest taller avançat de memòria. 

L’activitat compta amb prop de 60 participants dels Casals
de la Gent Gran Nord i Centre.

Des de la posada en marxa l’any 2000 s’han dut a terme
trenta edicions del projecte. En 17 ocasions s’han fet tallers
de primer nivell, i a la resta de segon.

Sessió del taller de memòria al Casal de la Gent Gran Centre

La declaració permetrà incrementar en un 10% els ajuts per a la rehabilitació d’edificis que preveu el
Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012
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FETS VIUS

S’impulsen nous Plans d’Ocupació a Montornès

Els treballadors a contractar són persones  aturades inscri-
tes al Servei d’Ocupació de Catalunya i a la Borsa de Treball
de l’Ajuntament de Montornès que no hagin participat en
Plans d’Ocupació en els darrers 18 mesos, per un termini
superior als 6 mesos. 

S’han demanat tres perfils ocupacionals: peons de medi
ambient, auxiliars administratius i tècnics d’inserció laboral.
L’objectiu és ampliar la capacitat de les persones contracta-
des oferint-los formació i experiències laborals en sectors
d’activitats professionals estratègics, emergents o innova-
dors, com és la gestió del medi ambient, els treballs de con-
servació i manteniment de boscos i camins, el control
ambiental i la gestió dels residus.

El Departament de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès ha sol·licitat,
en el marc del Projecte Impuls II, nous Plans
d’Ocupació que permetran 13 contractacions. Els

treballadors es contractaran a temps parcial, un
70% de la jornada laboral, i durant un període de 6
mesos. La contractació s’iniciarà abans del dia 15
de novembre i finalitzarà l’11 de maig del 2011

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
Ajudant de màquina 

Llocs de treball: 2
Contracte: obra i servei
Tasques: ajudant de màquina i control del procés 
Requisits: estar a l’atur com a demandant d’ocupació. Carnet
de conduir i vehicle propi. Graduat escolar. Experiència míni-
ma d’un any.
Horari: jornada completa. Intensiu de matí o tarda

Auxiliar administratiu/va  (Pla d’Ocupació)*

Llocs de treball: 5
Contracte: 6 mesos. Temps parcial (70% de la jornada)
Tasques: suport a feines administratives
Requisits: estar a l’atur com a demandant d’ocupació.
Estudis a nivell d’ESO. Es valorarà un cicle formatiu.
Horari: de dilluns a divendres a determinar

La nova eina prové del Servei d’Ocupació de Catalunya i per-
met que els ciutadans puguin accedir a algunes de les infor-
macions i tràmits que es duen a terme a les Oficines de
Treball sense la necessitat de desplaçar-s’hi. En el cas de
Montornès, el servei evita el trasllat a Granollers per a rea-
litzar les gestions.

El punt d’autoservei possibilita, per exemple, renovar la
demanda de feina, cercar cursos de formació ocupacional i
ofertes de feina, modificar la situació administrativa de
l’interessat, modificar i imprimir el currículum, etc.

El personal del departament dóna suport als usuaris per
resoldre els dubtes que es puguin derivar de la utilització del
nou servei.

Punt d’autoservei per a la recerca de feina
Des d’aquest mes de novembre el Servei Municipal de Promoció Econòmica té operatiu un punt
d’autoservei per als usuaris que permet realitzar algunes de les gestions que fins ara només es podien
fer a les Oficines de Treball

Peó medi ambient (Pla d’Ocupació)*

Llocs de treball: 6
Contracte: 6 mesos. Temps parcial (70% de la jornada)
Tasques: neteja, manteniment i conservació de boscos i
espais periurbans. Reciclatge i tractament de residus.
Requisits: estar a l’atur com a demandant d’ocupació.
Estudis a nivell d’EGB o equivalent. 
Horari: de dilluns a divendres a determinar

Orientador/a laboral (Pla d’Ocupació)*
Llocs de treball: 2
Contracte: 6 mesos. Temps parcial (70% de la jornada)
Tasques: suport a l’orientació als usuaris de la Borsa de
Treball i del Club de feina
Requisits: estar a l’atur com a demandant d’ocupació.
Diplomatura en ciències humanes i/o socials.
Horari: de dilluns a divendres a determinar

(*) Podran optar a la contractació les persones que no hagin participat en Plans d’Ocupació en els darrers 18 mesos, per un termini superior als 6 mesos.

Pla d’ocupació desenvolupat entre gener i juny de 2010
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Tretze rutes turístiques pel municipi

Acte cultural sobre 
la història de Montornès

L’Ajuntament de Montornès ha editat un mural amb 13
rutes turístiques que prenen com a base les excursions pel
municipi proposades a la col·lecció de fascicles Estimo
Montornès. El mapa incorpora itineraris on es mostra el
patrimoni natural, com el camí del Mogent o el bosc de la
Merxa, i l’històric i arquitectònic, com el jaciment de can
Tacó, el poblat íber o la torre del Telègraf, entre d'altres.

El plafó s’ha ubicat al cobert de la parada de taxis que hi ha
a la rambla de Sant Sadurní. La imatge també es pot con-
sultar i descarregar des de www.montornes.cat a l’apartat
Montornès per descubrir i a l’espai dedicat a la col·lecció
Estimo Montornès.

Set projectes opten a la V Beca Montornès de recerca histò-
rica. La participació ha estat la més alta des que es va ins-
taurar la iniciativa l’any 2002. La convocatòria té caràcter
biennal i està dotada amb 6.000 euros i la possible publica-
ció del treball. Tres dels projectes presentats proposen com
a centre d’estudi el barri de Montornès Nord. També hi ha
una proposta de treball sobre l’estructuració del territori i la
xarxa viària en el món antic, l’elaboració d’un catàleg dels
edificis i conjunts urbans i rurals de Montornès, i un estudi
onomàstic i toponímic del municipi. Finalment hi ha una
proposta per analitzar en profunditat el manuscrit del segle
XVIII que l’Ajuntament va incorporar fa uns mesos amb
informació dels llinatges Montornès, Ribot i Tarafa.

Presentació del llibre sobre els Masferrer
Durant l’acte de concessió de la Beca també es presentarà
el llibre corresponent al treball guanyador l’any 2006. El
volum es presenta sota el títol Els Masferrer. Estudi d’una
nissaga benestant del Vallès. Es tracta d’un assaig de
l’historiador Xavier Ciurans sobre l’evolució històrica del
mas Masferrer i dels seus propietaris des del segle XIV
fins l’època contemporània. 

Segon documental de la sèrie “Parlem de
Montornès”
Els assitents a l’acte també podran veure la primera projec-
ció del segon documental de la sèrie Parlem de Montornès.
El treball es titula El trasbals d’una guerra, i està dedicat al
període de la Guerra Civil a Montornès. L’Ajuntament editarà
500 exemplars en DVD de l’audiovisual.

El 30 de novembre, a les 19 h se celebrarà al Teatre
Municipal un acte que aglutinarà la concessió de la V
Beca Montornès de recerca històrica, la presentació
del llibre Els Masferrer. Estudi d’una nissaga benes-
tant del Vallès i la primera projecció del documental
Parlem de Montornès. El trasbals d’una guerra.

Festes de tardor 2010
Sant Sadurní i 
Santa Cecília

Com cada any, les Festes de Tardor
que començaran el 20 de novembre combi-
nen les activitats del patró de Montornès,
Sant Sadurní, i la celebració de Santa
Cecília, patrona de la música

El programa previst està format per una tren-
tena d’actes que inclouen música, esports, ani-

mació, tallers i jocs infantils, exposicions, i una visita al
refugi antiaeri de ca l’Arnau, entre d’altres.

Música per Santa Cecília
Per commemorar la celebració de Santa Cecília, el dia 21 a
partir de les 11.30 h hi haurà una actuació dels grups corals
de l’Escola Municipal de Música al Teatre Municipal i segui-
dament animació infantil i el tradicional concurs de pastis-
sos i coques musicals

Festa, cultura i esports per Sant Sadurní
Els actes de Sant Sadurní començaran el dia 20 amb un
concert Metal a can Masferrer. Enguany, al costat d’actes
tradicionals com ara la cercavila de Sant Sadurní amb els
Gegants i els Diables, el correfoc i la paella popular hi ha,
igual que es va fer l’any passat, visites guiades al refugi
antiaeri de ca l’Arnau. Les visites es faran el dia 27 a partir
de les 10 h. 

Al costat d’això, hi ha tota una programació esportiva que
començarà el dia 21 amb la III Pedalada de muntanya BTT i
una exhibició infantil de motocross. Els esdeveniments
esportius es concentraran el cap de setmana del 27 i 28 de
novembre. Per al dissabte 27, hi ha previst el Cross esco-
lar, l’Open de tennis, bàsquet i una bicicletada popular. El
diumenge 28, continuarà l’Open de tennis de Sant Sant
Sadurní i tindrà lloc el XV Torneig de karate. La programa-
ció es clourà el dilluns 29 amb una jornada d’esports al
carrer.



El Ramon és un apassionat de la cuina, quan era petit, mentre
els seus companys volien ser enginyers, ell ja volia ser cuiner. 

Què t’agrada de cuinar? “Tot, m’agrada tot”. Amb 14 anys, i
després de deixar el estudis d’electricista a Montcada i
Reixach, se’n va anar a Calella a treballar a la cuina de l’Hotel
Osiris. Després va passar per Vilaplana, Via Veneto, l’Hotel
Princesa Sofia, i el restaurat la Fonda Europa de Granollers,
fins que va decidir muntar un establiment de menjars prepa-
rats a la plaça de la Font de Montornès. Era l’únic. D’això, en
fa 28 anys. Més tard va muntar el seu restaurant, el Nomar. I
no tenint-ne prou, va obrir dos locals més. Uf!

Com ets? “Sóc una persona senzilla, amic dels meus amics,
disposat a donar un cop de mà, humil i sense pretensions.
Una persona molt normaleta”, diu rient. I nosaltres afegim
que també és divertit, optimista, sociable, decidit i agosarat…
o inconscient, com diu ell.

Va venir de Granada amb 2 anys, però el seu poble és
Montornès. Va impulsar la creació de la Unió de Botiguers
(ara n’és el president), imparteix tallers de cuina al Casal de
Cultura des de fa una pila d’anys, ha col·laborat sovint amb
Ràdio Montornès i enguany farà 15 anys que s’encarrega de
cuinar la paella de Sant Sadurní. 

Li demanem dues coses més abans d’acabar. Un secret per
cuinar bé? “Imaginació”. I un projecte de futur? “Vull viure
del meu negoci i no per al meu negoci. Vull pau, tranquil·litat i
bons aliments”. Mai millor dit!
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EL RETRAT Ramon González Jaimez

5è aniversari de l’Aula
Municipal de Teatre

Els dilluns. L’hora del conte. A les 18 h, a la Biblioteca de
Montornès
Dia 13. Concerts a l’església de Sant Sadurní. Concert
líric de veu i piano amb Viqui Amador i Pere Mateu Xiberta. A les
20 h, a l’Església de Sant Sadurní

Dia 18. 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 

Dia 20. Cap infant sense joguina. Festival per a recaptar fons
per a la campanya de Nadal Cap infant sense joguina. A les 18 h, al
Teatre Municipal

Dia 25. Actes de commemoració del Dia Internacional contra
la violència envers les dones
Dia 25. Lliurament de premis del XXIV Concurs de Fotografia
d’Aficionats Premi de Sant Sadurní i inauguració de
l’exposició. A les 19.30 h, a la sala Riu Mogent del Casal de Cultura.
Exposició fins al 10 de desembre.

Dia 26. 
- Club de lectura per a joves. A càrrec de la Mon Mas. A
les 17 h, a la Biblioteca
- Conferència “Com fer de Catalunya casa teva” a càrrec de
Matthew Tree i presentació de la 12a edició del Voluntariat
lingüístic a Montornès. A les 18 h, al Casal de Cultura
- It’s story time. Contes en anglès a càrrec de l’Acadèmia DEC
Idiomes. A les 19.15 h, a la Biblioteca

Dia 27. L’hora menuda. Contes per a infants de 0 a 3 anys.
(Projecte Nascuts per llegir). A càrrec de l’Àva Pepa. A les 11.30
h, a la Biblioteca. 

altres propostes
del mes www.montornes.cat

Per commemorar l'aniversari de l’Aula Municipal de Teatre
es van organitzar una exposició fotogràfica a la Galeria
Municipal de Can Xerracan, titulada La magia del teatre,
que recollia la trajectòria de l’Aula; i diverses activitats, a la
plaça de Pau Picasso, com un taller de pallassos, un petit
muntatge teatral i un espectacle d’animació. 

El projecte de l’Aula Municipal de Teatre va néixer, a les
dependències de l’Escola Municipal de Música, l’any 2004
amb tres grups que després, curs rere curs, s’han anat
ampliant.

Actualment l’Aula també imparteix classes a les escoles,
als casals de la Gent Gran, i a l'Associació de Pares amb
Fills Disminuïts de Montornès, Els Àngels-ASPAHID.




