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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

FOTOGALERIA DEL SEGLE XXI
Zona Esportiva Municipal: camps de futbol i pista d’atletisme

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

Les instal·lacions esportives municipals, ubicades a la vora del riu
Mogent, van fer un salt qualitatiu l’any 2004 amb la construcció de dos
camps de futbol de gespa artificial (un de futbol 7 i l’altre de futbol 11)
envoltats d’una pista d’atletisme de paviment sintètic amb sis carrers.
L’espai també disposa d’una zona específica per a la pràctica del salt i del
llançament.
L’actuació es va completar amb la construcció de 12 vestidors i de gra-
des amb capacitat per a 550 espectadors asseguts.
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Forn: 1, 2, 4, 10, 18, 28
Balcells: 3, 13, 17, 25, 29, 30
Yáñez: 5, 11, 15, 16, 21, 24
Moreno: 6, 8, 9, 14, 20, 26
Fontcuberta: 7, 12, 19, 22, 23, 27, 31
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Bon any 2011  
Tot i que la situació econòmica i social per aquest any serà
difícil, tot indica que Espanya començarà a normalitzar-se i
que durant el 2011 sortirem de la crisi.

Pel que fa a la situació del nostre municipi, 2011 serà un
any en què molts projectes que seran una realitat.

Aquest mes s’han publicat les dades oficials sobre
l’evolució de l’atur per municipis al Vallès Oriental, i, obvia-
ment, s’ha demostrat que Montornès no és el municipi
amb més atur de la comarca.

L’esforç que s’ha fet des de l’Ajuntament per fer convenis
de col·laboració amb les principals empreses del municipi,
així com la contractació directa de 60 persones a través de
plans d’ocupació han començat a donar resultats positius.
No obstant això, l’ocupació trigarà més en recuperar-se i
haurem de continuar treballant de debò per aconseguir dis-
minuir l’atur a Montornès.

A més, des de l’Ajuntament, promourem obres noves per
un valor de més de 10.000.000 d’euros. S’han aprovat els
projectes de soterrament de la línia d’alta tensió, de
reconstrucció de la torre del Telègraf, de la urbanització de
la plaça del Poble, de les voreres del carrer de Narcís
Monturiol, del condicionament del parc dels Castanyers, de
la sala polivalent al barri de Montornès Nord, de la urbanit-
zació del barri del Telègraf-Casablanca i, a més, hem de
construir el nou Institut Marta Mata. 

Millorarem també l’espai públic i l’aparcament i disposarem
de més espais verds amb la finalització de la II fase del
torrent de Vinyes Velles i el projecte del Parc Arqueològic i
Natural Observatori de la Via Augusta.

Donarem un nou impuls als programes per a la millora
social, urbanística i econòmica, i també per a
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques a
tot el municipi. I un dels altres compromisos d’aquesta
legislatura: la xarxa wifi gratuïta es posarà en marxa durant
el mes de gener en fase de proves.

Perquè Montornès, tot i la crisi, progressa dia rere dia.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Ordenances fiscals 2011
L’1 de gener de 2011 entraran en vigor les ordenances
fiscals d’acord amb les modificacions aprovades pel Ple
Municipal en la sessió extraordinària urgent del 10 de
novembre de 2010.

En termes generals s’ha fixat per a l’any vinent una
actualització del 2,1%, un percentatge inferior a l’IPC de
tancament de l’any. 

Pel que fa a l’IBI, a l’Impost de Béns Immobles, s’ha
decidit modificar el tipus de gravamen que aplica el con-
sistori a aquest impost per tal de reduir el percentatge
d’increment que correspon a la revisió dels valors cadas-
trals dels immobles. Del 10% previst, s’ha adequat al
2,1% d’augment impositiu general.

Aquesta valoració cadastral, notificada per la Direcció
General del Cadastre als veïns de Montornès el 2009, ha
entrat en vigor aquest 2010 i l’actualització es perllon-
garà durant un termini de 10 anys. 

De la resta de tributs per a 2011, destaca la introducció
d’una nova exempció tributària. En aquest cas està rela-
cionada amb els permisos que es demanen per a les
obres de condicionament d’accessos o supressió de
barreres arquitectòniques. Aquestes llicències són
sol·licitades, sobretot, per les comunitats de propietaris
quan instal·len un ascensor a la finca.

Es mantenen per a l’any vinent les bonificacions per a
famílies nombroses i monoparentals en el preu públic
que regula el servei de la Llar d’infants pública el
Lledoner; les bonificacions en l’IAE per la creació i
desenvolupament d’activitats empresarials noves a
Montornès; i les bonificacions en l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica per als cotxes menys contaminants.
També es conserven les bonificacions en aquells impos-
tos i taxes derivats de la realització d’obres que incorpo-
rin millores en la gestió energètica dels habitatges.

Els tributs de 2011 s’incrementaran un 2,1%,
xifra que coincideix amb l’IPC del mes de
setembre de 2010



Queremos agradecer el apoyo de todas las personas que han confiado en el PPC en las recientes elec-
ciones autonómicas. En Montornès nuestro apoyo se ha incrementado considerablemente y nos da fuer-
za para seguir trabajando en clave local y esperando que el cambio también llegue al resto de España.

Estas elecciones han demostrado que la Cataluña real no necesita pactos de partidos de izquierdas que no están prepara-
dos para governar en épocas complicadas. Cataluña ha dado su apoyo a CiU, fuerza a la que felicitamos, para que gobier-
ne con autoridad y nos saque de la crisis. Pero también ha dado su apoyo al PP y a su modelo de no separación entre
independentistas y no independentistas. Todos somos iguales y los viajes a ninguna parte no tienen sentido. El paro, redu-
cir impuestos, creación de empresas, infraestructuras, industrialización y una immigración legal siguen siendo los retos
del nuevo gobierno. Unos retos con los que el PPC se siente comprometido.
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Después de trabajar durante cuatro años, Ciudadanos se acaba de consolidar como partido político
en el Parlament de Cataluña. Este es un hecho histórico. Ha sido un gran resultado. Ha aumentado la participación en estas
elecciones y hemos incrementado el número de votos de manera general en toda Cataluña, por lo que vamos a repetir
legislatura con 3 parlamentarios que harán llegar vuestra voz al Parlament. La lástima es que a los grandes partidos no les
interese cambiar la ley electoral y que el voto de un ciudadano de Montornés siga valiendo mucho menos que el de uno
de Girona. ¿Por qué? Porque no interesa que esto cambie a los nacionalistas. Si nuestro voto tuviera el mismo valor que
el de cualquier otro ciudadano, con independencia de su residencia, hoy tendríamos 5 diputados. Es curioso que pudien-
do legislar en esta materia no se haya hecho en 30 años ¿no? Ciudadanos es el único partido progresista de centro izquier-
da no nacionalista, que dice lo que piensa y no vende a sus votantes. Gracias rebeldes.

Catalunya ha parlat i ha parlat clar. La desorientació, el desconcert, les contradiccions, la manca de lide-
ratge a què ens tenia acostumat el govern tripartit s’havia d’acabar i la ciutadania ha manifestat lliurement
la seva voluntat de canvi.

CiU ha estat la força més votada a totes les comarques del país i també hem guanyat a Montornès. A casa nostra 1.770
persones ens han fet confiança i els ho agraïm sincerament. A partir d’ara assumim la responsabilitat que això implica. Ho
fem davant totes les que ens han votat, davant totes les que han votat altres partits i també davant totes aquelles que no
han votat ningú. Perquè Catalunya som tots i Artur Mas serà el president de tots els catalans i catalanes.

Visca Catalunya!

El govern local (PSC, CiU i PP ) ha aprovat una pujada del 2,1 % dels impostos i taxes municipals per
al 2011. Dins del context de crisi, i vista la situació de moltes famílies, que no sols no ha millorat, sinó
que ha empitjorat, considerem que la pujada és inacceptable. Mentre altres pobles del voltant
(Canovelles, Parets, Martorelles...) aproven congelacions impositives, aquí ens apuntem al carro de les
pujades. ICV-EUiA demanàvem una nova congelació dels impostos com la pactada l’any anterior, per-

què és el que toca i les finances municipals s’ho poden permetre, com demostra el superàvit que ha resultat de l’any ante-
rior.

Es van negar des del principi de la crisi a reservar diners extres per fer front a les necessitats més urgents, i ara posen els
diners sobrants en unes partides, moltes de les quals havien retallat prèviament. La manca de previsió i priorització és evi-
dent.

Más servicios e impuestos congelados

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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En el 2010, Montornès del Vallés bajó el tipo impositivo del IBI y vio como no se incrementa-
ron los recibos de la contribución, a pesar de una revisión catastral realizada por la Oficina del

Catastro (Gobierno central). Tampoco se incrementaron tasas ni precios públicos, adaptándose al Índice de Precios al
Consumo (IPC) o carestía de la vida.

El 2011 seguimos en la línea, y tanto IBI como tasas o precios públicos se situarán por debajo del aumento del IPC.

También queremos destacar la buena gestión realizada por el gobierno municipal en materia económica. En un momento
en que muchos ayuntamientos se han visto obligados a hacer suspensión de pagos, el nuestro ha podido conservar y
aumentar las prestaciones sociales, no despedir trabajadores y mantener las inversiones en Montornès centro y las inver-
siones de la Ley de Barrios en Montornès Norte.

Impostos i taxes per a l’any que ve

La Cataluña real liquida al gobierno de izquierdas y da su
apoyo al PPC. Gracias y Feliz Navidad y próspero año nuevo.

Ciudadanos: el único partido de centro izquierda 
no nacionalista y progresista

Cristina Tarrés www.ppcvo/montornes

www.ciudadanos-cs.org

1.770 gràcies!



A partir del mes de gener els usuaris de la deixalleria muni-
cipal, situada a l’avinguda Mogent, i de la deixalleria mòbil,
que visita els divendres Montornès Centre i el tercer dime-
cres de cada mes Montornès Nord, podran demanar una
targeta que els permetrà obtenir bonificacions en el rebut
de la taxa per a la recollida d’escombraries de 2012.

L’objectiu és incentivar als ciutadans perquè gestionin
correctament les deixalles domèstiques i facin ús de les ins-
tal·lacions medioambientals.

La bonificació pot arribar fins al 10%, depenent del tipus de
residus a abocar (oli de cuina un mínim de 1 litre, bateries
de cotxes, poda, aparells electrònics i elèctrics, dissolvents,
voluminosos etc.), si durant el 2011 s’han fet 10 aporta-
cions a les deixalleries.

Per obtenir la targeta de la deixalleria, cal adreçar-se a les
oficines municipals. La targeta magnètica conté un codi
amb les dades de l’usuari. De forma automàtica, es regis-
traran les visites i s’aplicaran els descomptes al rebut.

L’actuació té per objectiu restaurar la diversitat hidromor-
fològica en el tram del riu Mogent que coincideix amb la
desembocadura de la riera de Vallromanes. 

L’actual canal unitari d’aigües baixes, quasi rectilini i cen-
tral, està fent incisió en la llera del riu. Això sumat a la
l’elevada velocitat de l’aigua no facilita les condicions per a
l’aparició de tolls d’aigua que permetin la creació de refugis
de fauna i de zones de fresa. Aquest fet s’ha accentuat amb
l’abocament de terres i l’obertura de vials dins de la llera. 

La rectificació del cabal del riu i el seu encaixonament són
conseqüència de les afectacions de les diverses obres que
s’han dut a terme la zona (construcció de l’autopista AP-7,
canalitzacions, construcció de col·lectors, pas de la línia
d’Alta Velocitat i la construcció de l’arteria d’aigües potables
Planta Cardedeu – Nus de la Trinitat).

Un altre objectiu del projecte de restauració del riu Mogent
és l’eliminació de vegetació al·lòctona (canya americana)
situada en el llit del riu i el control i l’eradicació de les espè-
cies de flora exòtica invasores en favor de la vegetació de
ribera autòctona (acàcies). Es tracta de millorar l’estructura
forestal i de retirar els elements aliens al medi fluvial.

Aquesta darrera acció suposarà la recuperació dels Hàbitats
d’Interès Comunitaris (HIC) que van afavorir la inclusió del
riu Mogent a la llista d’espais naturals protegits de la Xarxa
Natura 2000 de la Unió Europea.
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Intervenció per a la restauració del riu Mogent
Fa uns dies, el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs va iniciar els treballs de millora dels hàbitats
fluvials i de recuperació dels canals secundaris del riu Mogent, al punt de desembocadura de la riera de
Vallromanes situat entre els termes municipals de Montornès i de Vilanova del Vallès

L’Ajuntament lliurarà targetes als usuaris de les deixalleries
perquè obtinguin bonificacions
Les bonificacions s’aplicaran a la taxa per a la recollida d’escombraries que entrarà en vigor l’any 2012

El riu Mogent aigües avall del pont de la ctra. de Granollers al Masnou

Incisió del riu a la llera. 
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Durant la segona quinzena del mes de
gener finalitzarà el termini de presen-
tació de les ofertes econòmiques per
desenvolupar el projecte de condicio-
nament d’un centre cultural a
l’immoble annex a l’església Nostra
Senyora del Carme. L’espai, propietat
de l’Arquebisbat de Barcelona, ha
estat arrendat per l’Ajuntament per un
període de 25 anys. 

El pressupost de sortida de les obres
és de 642.883,04 euros i el termini
d’execució previst és de 12 mesos.

El futur equipament, amb una superfí-
cie total construïda de 623,39 m2, dis-
posarà d’una sala per fer activitats cul-
turals i socials amb escenari i grades
retràctils, amb una capacitat de 170
persones assegudes. 

El projecte també inclou espais com-
plementaris, com un camerino, un
magatzem i una cabina de control, així
com un espai social annex i un vestí-
bul que es podrà utilitzar com a sala
d’exposicions. 

Mitjançant el pla de concertació de la
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008 – 2010, la Diputació de Barce-
lona va aportar 39.788 euros per
finançar la redacció del projecte exe-
cutiu. 

A més, l’ens provincial col·laborarà
amb 360.000 euros en el cost de les
obres de remodelació i amb 140.000
euros en l’adquisició del mobiliari, del
material escènic i de les grades.
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Obert el procés de licitació de les obres
de condicionament del centre cultural de
Montornès Nord

Aquesta és una de les actuacions que preveu el Projecte
d’Intervenció Integral de Montornès Nord

Pla tècnic de la reurbanització de la plaça del Poble
Representants de l’Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge de la Diputació de Barcelona van lliurar a
l’Ajuntament, a final del mes de novembre, el projecte
d’obres de reforma de la plaça del Poble, una de les actua-
cions incloses al Pla d’Intervenció Integral de Montornès
Nord.

L’avantprojecte es va presentar als ciutadans el 22 de juliol,
al gimnàs de l’escola Marinada. L’import dels treballs de
redacció del pla, finançat per la Diputació de Barcelona, ha
estat de 29.323 euros.

El document està a la disposició de les associacions de
Montornès Nord i dels veïns interessats a l’Oficina del barri
que 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, dimecres i dijous, de 10 a
13 h.

Conveni amb
Banco Sabadell per
afavorir la rehabili-
tació d’edificis

L’Ajuntament ha signat un altre con-
veni de col·laboració, en aquest cas
amb Banco Sabadell, per obrir una
línia de préstecs amb condicions favo-
rables per a les comunitats de propie-
taris de Montornès que decideixin
rehabilitar els seus edificis.

L’objectiu és facilitar el pagament de
les despeses per les obres de condi-
cionament dels edificis a les comuni-
tats veïnals que s’acullin a les subven-
cions que s’atorguen a través del Pla
d’Intervenció Integral de Montornès
Nord i també a través del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat. Banco Sabadell és la
segona entitat financera amb la qual
l’Ajuntament ha signat un conveni en
aquest matèria. El mes de juny es va
fer amb Caja Sur.

Moment de lliurament del projecte per part de la Diputació

L’alcalde, Daniel Cortés, i el director de zona
de Banco Sabadell, Antonio Jurado



El govern de l’Estat ha concedit a
l’Ajuntament una pròrroga de quatre
mesos per a l’acabament de les obres
de recuperació del tram final del
torrent de Vinyes Velles, que va des de
l’avinguda de Barcelona fins a la
d’Ernest Lluch.
El projecte de rehabilitació es
finançarà amb els recursos que el

Consistori ha obtingut del Fons Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat.

Els treballs, iniciats al mes de juliol, no
es podien finalitzar dins del termini
fixat, si es tirava endavant el desplaça-
ment del transformador del carrer de
Prat de la Riba a una zona propera al
carrer de Sant Lluís.

L’estació dóna actualment servei a
tres línies de mitja tensió i a onze
línies de baixa tensió. L’actual edifici
del transformador va ser construït
entre la dècada dels anys 20 i els pri-
mers anys 30 del segle XX. En aquella
època s’instal·lava, en cada nucli de
població, un transformador que alçava
o reduïa la tensió per transmetre i dis-
tribuir el corrent.

Pel que fa a les obres de rehabilitació
del tram final del torrent de Vinyes
Velles, el projecte, que té un import de
546.352,76 euros, preveu la rehabili-
tació del vial de vianants que segueix
la línia de l’antic cabal del torrent, amb
una superfície de 24.000 m2, i la crea-
ció d’un carril per a bicicletes i
d’espais nous d’esbarjo infantil. El pla
inclou també la restabliment de les
diverses espècies vegetals de ribera.

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 rehabilitada.
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Canvi d’emplaçament del transformador de Prat de la Riba

El trasllat de l’estació transformadora complementarà el projecte de condicionament del tram final del torrent
de Vinyes Velles que va des de l’avinguda de Barcelona fins a la d’Ernest Lluch

Les noves àrees de contenidors soterrats estan instal·lades
a l’avinguda d’Ernest Lluch, a la plaça de l’Autonomia i al
carrer de la Llibertat. En aquests dos casos, l’acció forma
part del Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord.

Igual que les zones de contenidors soterrats dels carrers
Major i de l’Estrella i de la rambla de Sant Sadurní, les
noves àrees estan equipades per a la recollida de residus
orgànics, vidre, paper i envasos. 

L’horari per dipositar les deixalles considerades matèria
orgànica i de rebuig és de 18 a 22 h, el mateix que a la resta
de contenidors a peu de carrer. En ambdós sistemes es
recomana evitar l’acumulació de residus fora dels recipients
i abocar les deixalles en bosses. Els residus que per la seva
grandària no caben als contenidors s’han de portar a la dei-
xalleria situada a l’avinguda del riu Mogent.
D’altra banda, entre els mesos de setembre i octubre es va
dur a terme una intervenció de neteja de grafits a diverses
façanes situades als carrers Major, de l’Estrella, de Palau
d’Ametlla, del Riu Mogent, al passatge del Teatre i a les pla-
ces de Margarida Xirgu i de Pau Picasso.
L’actuació s’emmarca en el projecte Espai Gràfit a
Montornès (EGAM) inclòs al Pla Jove Local, que han treba-
llat de forma transversal els departaments de Joventut, de
Medi Ambient, de Seguretat Ciutadana, de Serveis Socials i
de Cultura. L’objectiu és regular la pràctica del gràfit al
municipi. 

Darreres accions en neteja i recollida de residus
Abans de Nadal es posaran en marxa les tres noves àrees soterrades i equipades per a la recollida de residus
orgànics, vidre, paper i envasos

Plaça de l’Autonomia

Avinguda d’Ernest Lluch
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FETS VIUS

Participació en el pressupost 2011

Entre els mesos de maig i juliol, es
van rebre 608 propostes de 282 ciuta-
dans. Un cop analitzades n’hi ha qua-
tre de tècnicament viables, d’entre les
quals sortirà la que finalment es durà
a terme.
El procés de participació en el pressu-
post, engegat per la regidoria de
Relacions Ciutadanes i Participació,
incorpora, com a novetat, el fet que
l’elecció serà per votació directa dels
veïns majors de 16 anys. L’any passat
van ser les associacions les que van
decidir la destinació final de la partida
econòmica.
Els veïns podran votar per mitjà d’una
butlleta que inclou una petita descrip-
ció dels projectes proposats i la seva
ubicació.
Es podran marcar un màxim de dues
de les propostes que tenen a veure
amb quatre places del municipi: Pau
Picasso, Joaquim Mir, Joan Miró i
Lluís Companys.
Les butlletes es podran dipositar a les
urnes ubicades als equipaments
municipals i en alguns establiments
comercials. També s’ha previst poder
votar els projectes a través del web
municipal montornes.cat
Durant el període de votació, la
Biblioteca acollirà una exposició sobre
l’evolució i els fruits del procés durant
els darrers dos anys.

Del 14 de desembre i el 16 de gener els veïns podran escollir quina obra de manteniment i millora de l’espai
públic es durà a terme l’any vinent amb els 80.000 euros reservats per aquest procés. Els espais proposats són
les places de Pau Picasso, de Joaquim Mir, de Joan Miró i de Lluis Companys.

L’Associació Esportiva de l’Institut Marta Mata, inscrita al
Pla d’Esport de Catalunya, ha impulsat la creació del primer
equip de voleibol del municipi. 
El conjunt, integrat per nois i noies de 12 anys, competeix a
la lliga infantil que promou el Consell Esportiu del Vallès
Oriental. 

Primer equip de voleibol a
Montornès

Nova edició del Salut Jove
El programa inclou tallers, exposicions i xerrades on es
toquen matèries com la prevenció en el consum de dro-
gues, el tabac i l’alcohol; els primers auxilis; l’educació
sexual i les relacions igualitàries; i la imatge corporal.

Enguany el programa Salut Jove té com a centre d’interès
l’ús i abús de les tecnologies.

El projecte Salut Jove s’impulsa des dels departaments de
Joventut, Serveis Socials i Sanitat i compta amb el suport
de la Diputació de Barcelona.

Plaça de Lluis Companys

Plaça de Joaquim Mir

Plaça de Pau Picasso

Plaça de Joan Miró



Continua el programa d’arranjament 
d’habitatges per a la gent gran

Sis domicilis de Montornès, on
viuen persones més grans de 65
anys amb mancances en
l’autonomia personal i amb pocs
recursos, es condicionaran abans
d’acabar l’any 2010 mitjançant
els ajuts del programa
d’arranjament d’habitatges que
comparteixen l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona
En total seran catorze els habitatges
que en 2010 el Departament de
Serveis Socials ha inclòs al pla que té
per objectius, d’una banda, afavorir
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 (canviar una
aixeta, col·locar un plat de dutxa, revi-
sar la instal·lació elèctrica, situar ele-

ments tècnics d’ajut, etc.) són sub-
vencionades en un 33% per l’Ajunta-
ment. La resta de la despesa és assu-
mida per l’Àrea de Benestar Social de
la Diputació.

El cost estimat de cada arranjament és
de 1.516,25 euros. El total de la inver-
sió municipal per a les reformes dels
catorze habitatges ha estat de
6.783,69 euros.

Reformes d’adaptació realitzades en un dels domicilis

Vots %
CiU 1.770 28,65
PSC 1.164 18,84
PPC 998 16,16
ICV-EUiA 919 14,88
C’s 394 6,38
ERC 257 4,16
Altres 488 7,90
En blanc 187 3,01

Oficina Municipal d’Acollida Resultats electorals 
a Montornès

El proper mes de gener es posarà en marxa l’Oficina
Municipal d’Acollida (OMA). Es tracta d’un servei destinat a
l’atenció i assessorament de les persones nouvingudes,
d’acord amb la Llei 10/2010 del 7 de maig, d’acollida de les
persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

L’Oficina s’ubicarà provisionalment al Centre d’Atenció
Comunitària situat al carrer de Fdco. García Lorca. La inten-
ció municipal és traslladar-la posteriorment a un dels
espais que s’habilitaran al mercat Nostra Senyora del
Carme, prop de l’Oficina del barri, on se centralitza la ges-
tió de les actuacions relacionals amb el Projecte d’Interven-
ció Integral de Montornès Nord.

Durant els darrers dos anys ja s’han dut a terme a
Montornes diverses accions destinades a la població nou-
vinguda, com ara cursos de català i sessions informatives
sobre el municipi i els serveis que ofereix, els drets i deu-
res dels ciutadans, i la seva integració laboral.

Entre les accions més recents destaca una sessió formativa
sobre el sistema educatiu al Marroc celebrada a l’octubre i
orientada a millorar la capacitació intercultural dels profes-
sionals i agents educatius que treballen als centres escolars
del municipi.

Les dades de Montornès de les eleccions al
Parlament de Catalunya celebrades el 28 de
novembre són les següents: 

Cens:
11.007
Vots emesos: 
6.217
Vots vàlids:
6.177
Participació:
56,48%

CiU      PSC     PPC    ICV- EUiA   C’S     ERC     Altres

28,65%

18,84%
16,16% 14,88%

6,38%
4,16%

7,90%

DESEMBRE - 2010 / GENER 2011

9



DESEMBRE - 2010 / GENER 2011 10

FETS VIUS

Festes de
tardor

La V Beca Montornès de
Recerca Històrica aprofundirà

en els documents del
Montornès medieval

Alberto Reche és llicenciat en història i està cursant el doc-
torat en recerca en Història Antiga i Medieval. El seu projec-
te ha estat escollit pel jurat d’entre els set que optàven a la
V Beca Montornès de Recerca Històrica. L’investigador dis-
posarà de dos anys per desenvolupar un estudi a l’entorn
del compendi de 720 pergamins del segle XVIII incorporats
per l’Ajuntament a mitjans d’any amb informació de nom-
broses operacions comercials i successòries ocorregudes
en diferents punts de la comarca, especialment a
Montornès. La beca està dotada amb 6.000 euros i la pos-
sible publicació del treball resultant.

Més de 120 assistents a l’acte cultural sobre la
història de Montornès
La lectura del veredicte de la Beca Montornès de Recerca
Històrica es va dur a terme el 30 de novembre en un acte
que va començar amb la presentació del llibre Els Masferrer.
Estudi d’una nissaga benestant del Vallès de Xavier Ciurans.
L’assaig correspon al projecte guanyador de la beca de l’any
2006.

Durant l’acte, que va comptar amb l’assistència d’unes 120
persones, també es va fer la primera projecció pública del
segon documental de la sèrie “Parlem de Montornès”. El
treball, editat en format DVD, es titula El trasbals d’una gue-
rra i està dedicat al període de la Guerra Civil.

Alberto Reche Ontillera ha estat el guanyador de la V
Beca Montornès de Recerca Històrica amb un projec-
te titulat “L’Speculo de 1764: aproximació documen-
tal sobre el Montornès medieval i el seu entorn”

UUnn  aannyy
mmééss,,  
ggrrààcciieess
ppeerr  ffeerr--lleess
ppoossssiibbllee

Alberto Reche acompanyat de l'alcalde, Daniel Cortés, i la regidora de
Cultura, Antònia Blanchart

Presentació del documental "Parlem de Montornès. El trasbals d'una
guerra"



La Sra. Rosa va muntar la primera farmàcia de
Montornès. Un bon dia (era l’any 1962) va venir a
visitar uns parents. Tenia mal de cap i va haver
d’anar a comprar una aspirina a un “colmado”,
perquè no hi havia cap farmàcia. Llavors, va deci-
dir muntar-ne una. Recorda que en aquells temps
la farmàcia era com un centre de salut “Fèiem una
mica de tot, ateníem un senyor que es cremava,
un nen que s’empassava una moneda, un senyor
que queia d’una bastida, era molt interessant… i
tot un repte. Una vegada va venir un senyor amb
el cap obert, li vam posar gasses i sèrum, i el
vam enviar a l’Hospital de Granollers. Li vam sal-
var la vida”.

Va néixer a Galícia, el seu pare era notari i viatja-
ven molt. Es va instal·lar a Barcelona quan va
començar la carrera. Va estudiar Farmàcia a la
Universitat de Barcelona i Enginyeria Sanitària a la
Politècnica. També ha estudiat Ortopèdia i Òptica.
Explica que això de fer enginyeria va ser una
juguesca amb el seu marit. Ell era enginyer industrial
i li va dir que la carrera de Farmàcia era molt fàcil,
així que la Rosa el va reptar: “Tu fes Farmàcia que jo
faré una Enginyeria”. Ella va complir.

La Sra. Rosa és una dona de caràcter, tossuda, amb
molta empenta i un posat seriós que imposa. “Sóc un
sergent”, diu. Té 82 anys i cada dia va a la farmàcia,
malgrat que no pot caminar gaire. No té pensat jubi-

lar-se… “I què haig de fer a casa? Ganxet? La meva
àvia volia que aprengués a fer labors, així que vaig fer
una bufanda de set metres per demostrar-li que en
podia fer. I ja no en vaig fer mai més”. 

Per acabar li preguntem si hi ha alguna cosa que
hagués volgut fer i que no ha fet i convençuda respon
que no, que ha fet tot el que volia, i afegeix que
cadascú té la vida que es busca. En prenem nota.
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EL RETRAT Rosa Yáñez Pons

VII Edició del 
Parc de Nadal

Els dilluns. L’hora del conte. A les
18 h, a la Biblioteca de Montornès

Dia 11. Fira El comerç al carrer.
Als carrers de vianants de Montornès
Centre. De 10 a 20 h. 

Dia 15. Xerrada El Tao del cambio.
A càrrec de Francesc Marieges. A les
18.30 h, a la Biblioteca

Dia 16. 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
reservar plaça. 93 568 65 30 /
b.montornes@diba.cat 

Dia 17. It’s story time. Contes en
anglès a càrrec de l’Acadèmia DEC
Idiomes. A les 19.15 h, a la Biblioteca

Fins al 17. Exposició de quadres de
Núria Guinovart. A la Galeria
Municipal Can Xerracan

Dia 19. 
-Diada del voluntariat de
Protecció Civil. De 12 a 15 h, a la sala
de l’església de Sant Sadurní

- Cicle de concerts a l’Església de
Sant Sadurní. Concert líric de música
tradicional amb el grup Ratafia. A les 18 h,
a l’Església de Sant Sadurní

Dia 21. Concert de Nadal infantil.
A càrrec d’alumnes de música, dansa i
teatre. A les 18.30 h, al Teatre Municipal

Dia 22. 
- Concert de Nadal juvenil. A
càrrec d’alumnes de música, dansa i tea-
tre. A les 19 h, al Teatre Municipal

- Tallers de centres de taula de
Nadal. A càrrec d’Anna Guardiola. A les
15 h, a la Biblioteca. Preu del taller 20
euros. Cal reservar plaça.
93.568.65.30/b.montornes@diba.cat 

Dia 23. Cagatió. Amb animació infan-
til a càrrec de Pep Puigdemont. A les 18
h, al Teatre Municipal 

Del 27 al 29. Parc de Nadal. Al
Pavelló Municipal. De 16 a 20 h

Dia 30.
- Espectacle familiar. Una rateta a
la bolonyesa. A càrrec de la Cia. Charly
Trama. A les 17.30 h al Teatre Municipal.
Tot seguit festa de cloenda del Parc de
Nadal.

Dia 31. Festa de cap d’any al
Teatre Municipal. A partir de la mitjanit.

Dia 5 de gener. Cavalcada de Reis

altres propostes
del mes

www.montornes.cat

Per setè any consecutiu el Pavelló
Municipal d’Esports acollirà el Parc de
Nadal. En aquesta edició se celebrarà del
27 al 29 de desembre.

El parc oferirà jocs, animació, i activitats
per a infants i joves de fins a 16 anys,
entre les 16 i les 20 h. Com en passades
edicions cada jornada es clourà amb un
espectacle infantil. El parc també comp-
tarà amb la col·laboració de la Policia
Local amb activitats d'educació viària. 

L’entrada al pavelló serà gratuïta per als
infants de fins a 3 anys, costarà 2 euros
per al tram de 3 a 16 anys i 1 euro per als
més grans de 16 anys. Henkel Ibérica, el
Circuit de Catalunya, Repsol i Pinasa han
donat suport a la iniciativa infantil.
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