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Contractació de persones
aturades a través de
Plans d’Ocupació
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En compliment del Reial Decret Llei
20/2011 de 30 de desembre aprovat
pel govern central, l’Ajuntament ha
hagut de modificar a l’alça el tipus
impositiu de l’IBI a aplicar en 2012

L’Estat obliga a una
apujada de l’IBI

Daevi i Cobega són dues de les
empreses del municipi amb qui
l’Ajuntament desenvolupa accions
conjuntes de formació i ocupació

Col·laboracions amb
empreses en l’àmbit
laboral
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Dia Internacional de la Dona Treballadora
Un concurs de pintura i fotografia d’aficionats, taules informatives al
carrer i un sopar per a dones són les novetats que s’han incorporat
a la commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora a
Montornès.

L’acte central se celebrarà el 8 de març, a les 19 h, a l’Ajuntament.
Es llegirà el manifest institucional i quatre dones del municipi expli-
caran les seves vivències en l’àmbit laboral.

El sopar per a dones, que es farà al Teatre Municipal el dia 9 de març
a les 21.30 h, inclou un espectacle (monòleg còmic) i música. Els
tiquets es posaran a la venda els dies 29 de febrer i 1 de març, de 10
a 12 h a l’Ajuntament, i de 18 a 20 h al Casal de Cultura i al Centre
Juvenil Satèl·lit. El preu és de 12 euros.

Imatge del cartell anunciador de la I edició del Concurs de pintura
i fotografia d’aficionats Dia Internacional de la Dona Treballadora

L’Ajuntament ha dut a terme la revisió
del servei de neteja per actualitzar el
manteniment dels edificis públics

Reordenació del
servei de neteja dels
equipaments
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Balcells
C. de Fdco. García Lorca, 3
Fontcuberta
Av. de l’Onze de Setembre, 7
Forn (la Bòbila)
C. Major, 55
Moreno
Av. de l’Onze de Setembre, 40
Yáñez
C. del Riu Mogent, 5

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Edita: Regidoria de Mitjans de Comunicació. Ajuntament de Montornès del Vallès. - Redacció, disseny i compaginació: Dept. de Mitjans de Comunicació - Fotografia:
Dept. de Mitjans de comunicació - Paginació, fotomecànica i impressió: Gràfiques Mogent - Dip. legal: B-3106/97 - Distribució gratuïta. 6.500 exemplars

L’Ajuntament de Montornès i la parròquia de Sant
Sadurní han signat un conveni de lloguer perquè el
consistori pugui fer ús d’una sala d’actes, propietat
de l’església, que està situada al número 1 del camí
antic de Martorelles

El conveni, amb una durada de 4 anys, recull que
l’Ajuntament farà ús de la sala d’actes per desenvo-
lupar activitats relacionades amb els àmbits educa-
tiu, social i humanitari. El preu del lloguer per cada
esdeveniment celebrat a l'equipament s'ha estimat
en 100 euros. Les despeses de subministraments
d’aigua, llum, telèfon, assegurances, etc. aniran a
càrrec del propietari de l'espai.

La sala d’actes, amb uns 360 m2, va ser construïda
ara fa 5 anys. Disposa d’un escenari, un vestíbul,
una cuina, un magatzem i lavabos. L’aforament és
de 150 persones i les instal·lacions estan adaptades
per a persones amb mobilitat reduïda.

Casulleras
C. Diputació, 17
Fajas
Av. Pompeu Fabra, 10
Oliveras-González
Av. del Mil·lenari, 7

Farmàcies de Montornès

Farmàcies de Montmeló

Torn de dia: de 9 a 22 h Torn de nit: de 22 a 9 h

La sala d’actes de la
parròquia de Sant Sadurní
a disposició del municipi El govern central decreta una

apujada de l’IBI
El novembre de 2011 el Ple Municipal va acordar els
impostos i les taxes d’aquest any. Pel que fa a l’Impost
sobre Bens Immobles (IBI), es va aprovar la congela-
ció del rebut. Ara, amb el decret d’obligat compliment
del govern central, hi haurà una apujada mitjana apro-
ximada del 8% i la mesura és mantindrà els anys 2012
i 2013.

L’augment afectarà directament tots els immobles que
no siguin habitatges (pàrquings, trasters, locals
comercials, naus industrials...) i també la meitat de
vivendes amb més valor cadastral. En aquest cas, el
tipus impositiu resultant serà del 0,721%.

Per als habitatges amb inferior valor cadastral es man-
tindrà el tipus impositiu aprovat inicialment que era del
0,691%, que significa la congelació del rebut per al
2012.

Independentment de les modificacions incorporades a
l’IBI, es mantenen les bonificacions per a famílies nom-
broses en funció del seu nivell de renda, tal com fixava
l’ordenança municipal original.

En compliment del Reial Decret Llei 20/2011 de 30
de desembre aprovat pel govern de l’Estat,
l’Ajuntament ha hagut de modificar a l’alça el tipus
impositiu de l’IBI a aplicar en 2012

AVÍS: Els propietaris de locals sense activitat amb
dret a la bonificació corresponent de la Taxa de
recollida d’escombraries comercials l’han de
sol·licitar prèviament a l’oficina de l’ORGT (av. de
l’Onze de Setembre, 32).



Com no pot ser d’una altra manera, en aquesta revista
també hem de parlar del principal problema de la pobla-
ció: l’atur i les conseqüències que provoca. Per això és
la nostra principal dedicació i la prioritat en tot allò que
fem. Recordeu que hem aprovat rebaixar els impostos a
les empreses que contractin treballadors de manera
indefinida.

Montornès té un índex d’atur molt alt, incomprensible
en un municipi que té un teixit industrial enorme. Per
això estem visitant personalment, una per una, les
empreses del poble per establir-hi una col·laboració
estable perquè facin arribar a la nostra Borsa de Treball
totes les ofertes que puguin tenir i així facilitar la con-
tractació de persones del poble. La resposta està sent
positiva i ens van arribant algunes ofertes. No serà tan
ràpid com voldríem, però portem anys de retard.

Recentment hem pogut contractar 21 persones de
Montornès durant sis mesos amb els Plans d’Ocupació
que finança la Generalitat. L’Ajuntament ha complemen-
tat els sous previstos per equiparar-los al conveni dels
treballadors municipals. També hem aconseguit que la
nova empresa d’escombraries contracti dues persones
més de la Borsa de Treball.

Ens preocupa la situació especialment greu d’alguns
col·lectius com els joves, que pateixen més encara
l’atur, per això hem demanat finançament a la Diputació
per posar en marxa nous projectes per a la inserció
laboral dels joves i de les persones amb risc d’exclusió
social.

Comprenem perfectament l’exigència de la població que
confia que l’Ajuntament pugui resoldre els seus proble-
mes. Estem fent tot el que és a les nostres mans per fer
front a l’atur, sumant totes aquestes accions concretes
arribarem a unes 80 contractacions. Amb més de 1.700
aturats ens adonem que és insuficient i per això no ens
aturarem, tot i que som conscients que les causes de
l’actual situació superen l’àmbit local i les nostres pos-
sibilitats. Tant de bo poguéssim solucionar-ho tot
nosaltres.
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José A. Montero 
Alcalde

FFeenntt  ffrroonntt  
aa  ll’’aattuurr

El deute de la Generalitat
amb Montornès és de més

de 350.000 euros
El Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat encara no ha programat el paga-
ment de 353.417,42 euros a l’Ajuntament de
Montornès en concepte d’obligacions com ara
les despeses del futur edifici de l’Institut Marta
Mata, i ajuts i subvencions corresponents als
anys 2010 i 2011
Entre els compromisos pendents relacionats amb
ajuts i subvencions hi ha 198.778,85 euros que per-
tanyen a actuacions del Projecte d’Intervenció
Integral de Montornès Nord justificades el 2011.

Durant l’any 2010, l’Ajuntament va sol·licitar al
Departament d’Economia i Finances l’abonament de
55.601,6 euros, assumits per les feines d’elaboració
del projecte tècnic bàsic de la construcció de
l’Institut Marta Mata, al camí de la Justada.

També va presentar, el mateix any 2010, la certifica-
ció de despesa de 25.336,97 euros derivada
d’accions del Projecte d’Intervenció Integral de
Montornès Nord.

A aquests conceptes pendents de pagar, s’ha de
sumar l’aportació de 73.700 euros del govern
autonòmic al servei municipal de la Llar d’Infants
Pública el Lledoner del curs 2010 – 2011.

En tots els casos, el Consistori ha avançat els diners
i ha fet front als imports que li toca assumir a la
Generalitat.

Pel que fa a les despeses d’aquest any correspo-
nents al Projecte d’Intervenció Integral de
Montornès Nord, el Departament de Territori i
Sostenibilitat va comunicar al gener que la
Generalitat difícilment podrà tramitar i fer front al
pagament, durant l’any 2012, de les justificacions de
despesa dels projectes inclosos als ajuts de la Llei de
millora de barris i àrees urbanes.

Aquesta mateixa comunicació la van rebre 117
Ajuntaments d’arreu de Catalunya, entre els quals
n’hi ha vuit de la comarca del Vallès Oriental. 



Dados los momentos actuales de necesidades económicas que estamos padeciendo, debemos hacer
algunas reflexiones: ¿Cómo se racionalizan las ayudas de la administración local? ¿Qué criterios se
están siguiendo? ¿Es necesario actualizarlos? Lo mejor sería consensuar y debatir estos criterios con
todas las partes, (partidos políticos, entidades cívicas, etc.). Son herramientas que debe tener en cuen-
ta quien rige el destino de Montornés, así como dotar con un cheque ayuda de emergencia social a las

personas más necesitadas, crear la oficina de información social-económica donde los vecinos puedan exponer sus nece-
sidades e inquietudes, y que se puedan retocar acciones antes de realizarlas, como el cambio de modalidad en el pago de
los impuestos, sin haber estudiado todos los datos que se necesita, como saber si hay alguna familia que tendrá proble-
mas con este cambio en las Ordenanzas Fiscales del 2012.

Ordenanzas que no han tenido en cuenta la ley que se le puede aplicar al contribuyente como es la bonificación por el ade-
lanto del dinero y su domiciliación bancaria, y no como ahora que sólo se beneficia el Ayuntamiento con la recaudación
de impuestos y tasas adelantadas por los vecinos/as.
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Aquestes setmanes no només el fred ens està deixant glassats, les males notícies no ajuden a suportar el
cru hivern. Estem pendents de l’augment de la pujada de l'IRPF de les nostres nòmines. Estem pendents
del que podria augmentar l'Impost de Béns Immobles (IBI). Estem sempre pendents de les xifres de la
desocupació, a Montornès alguns dels 1700 aturats ja comencen a mobilitzar-se demanant mesures a

l'Ajuntament. S’acaba d'aprovar una reforma laboral, qualificada de dura, i que retallarà drets adquirits dels treballadors;
ara, després de mesos de negociacions, els agents socials i partits d'esquerres comencen a criticar la reforma sense expli-
car quina seria la seva proposta per crear ocupació.

Des del Grup Municipal CiU demanem públicament responsabilitat a l'equip de govern del nostre Ajuntament perquè ela-
bori uns pressupostos que puguin arribar a més persones del nostre municipi. Un exemple: amb el que valdria contractar
un tècnic per al departament de cultura i festes, es podrien contractar tres persones per a la brigada d'obres. No ho tro-
ben més raonable?

Ens teniu a la vostra disposició a través de l’adreça electrònica grupmunicipal.ciu@montornes.cat o bé al nostre local de
l'avinguda de l’Onze de Setembre, 23, tots els primers dimarts de cada mes a partir de les 19 h.

Malgrat la nostra voluntat de tirar endavant, de mantenir la il·lusió i l’entusiasme, ens preocupa molt el
patiment de bona part de la població a causa de l’atur i les dificultats que pateixen moltes famílies. 

No hem d’oblidar que les xifres d’atur van en augment i les notícies que arriben cada dia apunten a un
empitjorament de la situació a tot arreu. La nova reforma laboral, que ha aprovat el govern central,

empitjora les condicions de treball i retalla els drets aconseguits durant dècades de lluita. Però, a més, no ajudarà a crear
ocupació, sinó que augmentarà l’atur.

L’Ajuntament té l’obligació d’atendre les peticions dels veïns i veïnes i treballar per generar ocupació, però no pot perdre
de vista les limitacions que té, perquè és davant d’un problema general, que és responsabilitat dels grans capitals, dels
bancs i dels governs dels estats. 

A les organitzacions polítiques d’esquerres ens correspon impulsar i participar en les mobilitzacions i les reivindicacions
davant dels veritables responsables de la crisi i de l’atur. Ens correspon il·lusionar la població per la lluita, sobretot els
joves, i evitar frustracions que desanimen i desmobilitzen. La crisi propicia oportunitats de recuperar els valors de la soli-
daritat i el compromís i d’obrir camins a l’esperança.

Más impuestos y menos servicios

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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Durante estos días nos está llegando el primer fraccionamiento de los impuestos impuesta por
el gobierno de ICV-EUiA. En el último boletín municipal nos sorprendió la noticia que el IBI se
congelaría para el 75% de los contribuyentes y, aunque no comentaban el porcentaje de subidas

del 12,5% en otros impuestos, hacían referencia a este nuevo método de anticipación de los pagos como una gran venta-
ja para el contribuyente. 

La realidad es que el IBI ha subido al 100% de los vecinos y la presión fiscal tributaria se ha incrementado por encima del
IPC. Los impuestos son necesarios para el funcionamiento del municipio, pero mostramos nuestra disconformidad con
este aumento desproporcionado en tiempos de crisis. Además, no nos han permitido la opción de acogernos a este nuevo
sistema de recaudación que en otros municipios se ha hecho con reducciones en la cuota al pagar por adelantado. 

Por otra parte, a fecha de hoy no se ha aprobado el presupuesto municipal y la sensación de desgobierno se va generali-
zando entre nuestros ciudadanos ante la incapacidad del alcalde y su gobierno del pluriempleo para solventar los proble-
mas del día a día que se van eternizando.

Camins d’esperança

Los servicios sociales? Impuestos

Convergència informa
Cristina Tarrés i Miguel Angel Alvarado. grupmunicipal.pp@montornes.cat



En una convocatòria extraordinària dels Plans d’Ocupació,
el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a
través del SOC, ha subvencionat a Montornès la contracta-
ció de 12 persones i de 9 més en el marc del programa
“Treball als barris” vinculat al desenvolupament d’accions
del Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord.

En cas dels Plans d’Ocupació, les contractacions han servit
per cobrir els perfils professionals d’una orientadora labo-
ral, d’un oficial i de tres manobres per a la Brigada
Municipal d’Obres, i de set auxiliars administratius.

L’ajut del programa “Treball als barris” es dedicarà a actua-
cions que preveu el Projecte d’Intervenció Integral de
Montornès Nord en els àmbits d’acció sociocultural;
d’orientació laboral; de formació, i de millora de l’espai
públic. Per això, s’han contractat dues orientadores labo-
rals, dos auxiliars tècnics, dos oficials i dos manobres per
a la Brigada Municipal d’Obres, una coordinadora i dues
monitores socioculturals.

A Montornès Nord, els plans de treball han estat confec-
cionats tenint en compte també les necessitats avaluades
pels serveis tècnics municipals i per les incidències detec-
tades pels ciutadans a través de l’associació de veïns del
barri.

En l’àmbit de la millora de l’espai públic, es durà a terme el
condicionament com a dependències municipals del local
situat al carrer de las Hermanas de la Virgen Niña, al costat
del Casal de la Gent Gran; es faran feines de reposició i
manteniment del mobiliari urbà; es construiran dos passos
elevats; s’instal·laran aparcaments per a bicicletes i
s’eliminaran barreres arquitectòniques.
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Més contractacions en el marc dels Plans d’Ocupació i del
programa “Treball als barris”

Un total de 21 persones aturades del municipi han estat contractades i participen des del 30 de desembre en
projectes posats en marxa per l’Ajuntament de Montornès amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya

Col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa Daevi per a la
realització de pràctiques laborals

Un conveni de col·laboració entre el
Consistori i l’empresa Daevi ha permès
que dos joves de Montornès puguin
desenvolupar pràctiques professionals
per completar la seva formació.

Durant dos mesos, els estudiants,
tutelats per professionals de Daevi,
acumularan 164 hores de pràctiques
en el perfil de mosso de magatzem.  

Aquesta no és l’única col·laboració de
Daevi amb el municipi. L’empresa ha
donat suport a les dues edicions del
projecte d’integració social i laboral
“Aules Obertes” que es du a terme als
instituts Marta Mata i Vinyes Velles.

El conveni signat amb Daevi
s’emmarca dins de les propostes de
cooperació en matèria d’ocupació que
l’Ajuntament promou entre el sector
industrial de Montornès.

Amb el mateix objectiu, es va plantejar
l’acció formativa i laboral que es
desenvolupa amb Cobega. 

Un total de 25 persones participen en
el curs de capacitació teòric i pràctic
amb vista a la seva incorporació a la
borsa de treball de l’empresa.
L’Ajuntament i Cobega també van
col·laborar en una iniciativa similar els
anys 2010 i 2011. Visita a les instal·lacions de Daevi
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Els falconers col·laboren en el control sostenible de les 
poblacions d’aus d’algunes zones de conreu del municipi
L’actuació dels falconers va anar precedida, entre els mesos d’octubre i novembre, d’una batuda especial
de la Societat de Caçadors per disminuir la superpoblació d’aus que malmeten els camps

L’objectiu de la intervenció és reparar els desperfectes de
les voreres ocasionats per les arrels dels arbres que s’han
expandit de forma superficial i han aixecat les rajoles.

La feina dels operaris inclou l’arranjament de les arrels i el
sanejament, reposició i millora de la pavimentació.

El condicionament de les voreres, amb una durada aproxi-
mada de tres mesos, va a càrrec de la Brigada Municipal
d’Obres que compta amb l’ajut de dos treballadors que
s’han contractat a partir dels Plans d’Ocupació, finançats
pel Servei d’Ocupació de Catalunya, organisme depenent
de la Generalitat.

Les obres de millora de les voreres afecten el tram
comprès entre el carrer de Lleida i l’avinguda
d’Icària, i la confluència entre els carrers Major i de
Francesc Layret

Agents rurals de la Generalitat, la
Societat de Caçadors de Montornès,
representants de la Unió de Pagesos,
propietaris i pagesos del municipi, les
associacions de falconeria de
Catalunya i polítics i tècnics munici-
pals van acordar el passat mes
d’octubre diverses mesures per dismi-
nuir els problemes que la superpobla-
ció de determinades espècies d’aus
ocasiona a les zones de cultiu, bàsica-
ment a la plana de Can Vilaró i el seu
entorn.

Espècies com tudons, garses, estor-
nells i tórtores turques han trobat en
les zones de conreu un espai lliure de
depredadors i amb aliment assegurat.
Els pagesos miren de lluitar contra la
presència de les aus que els fan malbé
les collites amb mètodes com els

canons de so. La conseqüència és que
aquest sistema, que emet un soroll
similar al que fa un tret d’escopeta,
provoca molèsties als veïns de les
proximitats.

Les parts implicades van acordar dur a
terme diverses accions per solucionar
el problema. En primer lloc, la Societat
de Caçadors va obtenir un permís
especial de la Generalitat per poder fer
una batuda de quinze dies a les zones
afectades i disminuir la població d’aus.

Ara són les associacions de falconeria
de Catalunya les que actuen exercitant
el vol i les habilitats dels seus exem-
plars en aquests espais i sobre aques-
tes espècies per tal de foragitar-les i
mantenir un control sostenible de les
seves poblacions.

Treballs de sanejament 
de les voreres d’un tram 

del carrer Major

Reordenació del servei 
de neteja dels equipaments

En els darrers mesos, l’Ajuntament ha reestructurat el
servei de neteja d’edificis públics que dóna l’empresa
Acciona.

Aquesta intervenció ha estat conseqüència de la revisió
que s’ha dut a terme per actualitzar les condicions del
manteniment dels equipaments municipals. Així, per
exemple, s’ha reordenat el servei de neteja de les ins-
tal·lacions i l’equipament del mòdul d'auxiliar d'hoteleria
(cuina i serveis de restauració) del Pla de Transició al
Treball, impartit a la masia del Molí entre els mesos
d’octubre i juny.

La supervisió ha permès, d’una banda, que el Consistori
hagi pogut reclamar l’abonament de 20.000 euros per
feines pendents que s’havien d’haver realitzat entre els
anys 2010 i 2011 i, d’altra banda, la incorporació al ser-
vei d’un equipament de recent creació. Es tracta de sala
polivalent de la Zona Esportiva Municipal.

Finalment, arran de la revisió, s’ha incrementat la dedi-
cació a l’escola Palau d’Ametlla.

Nou equipament incorporat al servei de neteja



Amal Izem, en la categoria de P-3 i P-5;
Salma Alouiya, en la de 1r i 2n de
primària; Mohamed Kamaso, de la
categoria de 3r i 5è de primària; i
Mohamed Etchiar, en el grup de 6è de
primària i ESO són els guanyadors del I
concurs de microcontes infantils i juve-
nils de Nadal.

Els premiats van rebre un lot de pro-
ductes de material escolar i tots els
participants en el concurs van rebre, a
més, un obsequi durant un acte cele-
brat el 8 de febrer, en què també es va
fer la lectura dels treballs guanyadors.

L’objectiu del concurs era fomentar la
participació dels infants del programa
“Fem els deures”, que es desenvolupa
a diversos equipaments municipals, en
una activitat més col·lectiva oberta a la
participació dels usuaris del Centre
Infantil la Peixera i del Centre Juvenil
Satèl·lit.

La convocatòria va comptar amb la
participació de 86 infants i joves. Un
total de 30 ho van fer en la categoria P-
3/P-5; en la de 1r i 2n de primària 9; 20

joves van presentar contes en la cate-
goria de 3r i 5è de primària i en el grup
de 6è de primària i ESO, es van rebre
27 treballs.
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I Concurs de microcontes infantils i juvenils de Nadal

La primera edició del concurs de Microcontes Infantils i Juvenils de Nadal, convocat per l’Ajuntament de
Montornès i l’Associació de Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR) va comptar amb la participa-
ció de 86 infants i joves.

Lliurament dels premis al Centre Infantil la Peixera

Nova edició del concurs de punts
de llibre per Sant Jordi

Club de lectura fàcil en català

Aquest any la convocatòria s’ha relacionat amb
el projecte Els Grimm busquen drac, que es
desenvolupa a la Biblioteca de Montornès amb
motiu del bicentenari de la publicació dels con-
tes dels germans Grimm, per la qual cosa els
punts de llibre han d’incloure referències als
personatges dels seus contes i els dracs.

Es distingiran quatre categories per edats amb
premis que van dels 60 als 240 euros en vals a
bescanviar per material educatiu. 

El termini per participar al concurs finalitza el 23
de març a les 20.30 h. Els treballs es poden pre-
sentar a la Biblioteca, al Casal de Cultura i al
Centre Juvenil Satèl·lit.

El Club de lectura fàcil és una iniciativa de l’Oficina de Català de
Montornès i la Biblioteca. El calendari i els títols que es comen-
taran són els següents:
- 28 de febrer - La mirada ferida, de Mireia Company Tena
- 27 de març - Maurice o la cabana del pescador, de Mary
Wollstonecraft Shelley

- 24 d’abril - Moby Dick, de Herman Melville
- 29 de maig - El fantasma de Canterville, d’Oscar Wilde
- 12 de juny - Romeu i Julieta, de William Shakespeare

Desè aniversari de l’Escola Municipal de Música
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La Galeria Municipal de Can Xerracan
acollirà del 16 al 30 de març una expo-
sició dedicada al desè aniversari de
l’Escola Municipal de Música.

La mostra inclourà fotografies i un
recull d’objectes i estris relacionats
amb les arts escèniques i amb les acti-

vitats desenvolupades durant tots
aquests anys.

Els dies 16, 23 i 30 alumnes del centre
protagonitzaran petites actuacions
representatives de les disciplines que
s’imparteixen a l’escola i que també
inclouen la dansa i el teatre.



Els integrants de l’Espai Jove del CJ Satèl·lit han pre-
sentat el projecte “Fotografia’t el barri”. Els Premis
Nafent financen propostes d'intervenció per a la millo-
ra de la convivència i de l'entorn social dels joves.

La proposta “Fotografia’t el barri” està relacionada amb
el 50è aniversari de la creació de Montornès Nord i
s’emmarca en les actuacions del Projecte d’Intervenció
Integral del barri. “Fotografia’t el barri” pren com a base
les relacions intergeneracionals i interculturals dels
diversos moviments migratoris dels darrers 50 anys.

El projecte inclou un seguit d’activitats, entre les quals
destaca una gimcana fotogràfica que es completarà amb
entrevistes a veïns i veïnes i a agents socials destacats
del municipi. Hi ha prevista una exposició itinerant amb
tot el material que es podrà visitar al Centre Juvenil
Satèl·lit, als Casals de la Gent Gran, al Centre Infantil la
Peixera, al Casal de Cultura, a la Biblioteca, als centres
educatius i a l’Ajuntament. 

El jurat de l’edició VI dels Premis Nafent farà públic el
veredicte el 2 de març. S'atorgaran tres guardons: un
dotat amb 2.000 euros, i dos finalistes, de 1.000 euros.

Els joves del CJ Satèl·lit, a la 
VI edició dels Premis Nafent

Creació d’àrees esportives urbanes

Les noves zones esportives són l’alternativa a la utilització
reiterada de places, parcs i jardins com a improvisades ins-
tal·lacions per jugar a pilota.

La Brigada Municipal d’Obres ja ha enllestit el condiciona-
ment dels espais de pràctica esportiva als jardins del doctor
Pedro Chavarría i als terrenys ubicats a la confluència entre

els carrers de Can Parera, dels Castanyers i de l’avinguda de
Can Vilaró.

L’Ajuntament ha obert negociacions amb els responsables
de l’Institut Vinyes Velles per acordar un possible ús públic
regulat de les instal·lacions esportives del centre de
secundària.

Vídeo promocional del projecte "Fotografia't el barri"

El alumnes de soldadura 
del PTT faran els 

guarniments de Nadal

Es tracta d’un repte per als joves d’entre 16 i 21 anys que
participen en aquest programa de qualificació professio-
nal inicial. Els alumnes s’encarregaran de tallar les vare-
tes, soldar-les i polir-les, entre d’altres. Els treballs ja han
començat, es dedicaran aproximadament unes 100 hores
i el resultat seran estructures de grans dimensions en
forma d’arbres de Nadal.

Els guarniments dels carrers del darrer Nadal van ser llo-
gats. Per primera vegada, els comerciants de Montornès
van col·laborar en la despesa.

Els alumnes del Pla de Transició al Treball (PTT)
s’encarregaran de construir les estructures
metàl·liques per als llums del proper Nadal. La cons-
trucció dels ornaments nadalencs és una proposta de
col·laboració de l’Ajuntament al PTT.

Instal·lacions del PTT a la Masia del Molí

Zones esportives urbanes a Can Parera (esquerra) i als Jardins del Doctor Pedro Chavarria (dreta)
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