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El pressupost d’enguany està xifrat en
17.205.067,15 euros. La previsió municipal s’ha
ajustat, d’una banda, a la davallada important
d’ingressos provinents d’activitats com ara la cons-
trucció o la compra venda d’immobles, i d’altra, a
la congelació d’impostos i taxes, aprovada al mes
de novembre, que ha significat la reducció de la
recaptació en un 4,09% respecte de l’any 2009.

Aquest 2010 es mantindrà la despesa per a la pres-
tació de serveis a l’àmbit social i per a les accions
de suport a l’ocupació. En termes generals, s’han
reduït un 11% les despeses de l’Ajuntament en
comparació a l’any passat.

Pel que fa al procés participatiu obert sobre el
pressupost, el 18 de març a les 20 h, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament, s’ha convocat les associa-
cions per decidir quines de les possibles millores a
la via pública proposades pels ciutadans s’hauran
de dur a terme aquest any per un import de 80.000
euros.

EEDDIITTOORRIIAALL

Austeritat pressupostària per
millorar Montornès 
El Ple de l’Ajuntament de Montornès ha aprovat, amb el vot
en contra del principal partit de l’oposició, el pressupost per a
l’any 2010, així com tota una sèrie de mesures d’austeritat
municipal davant la persistència de la crisi. Totes les regido-
ries i serveis s’han hagut d’ajustar i només les partides
socials i de formació tenen un increment respecte de l’any
anterior .

L’import del pressupost no preveu l’augment de cap impost i
puja 17.205.067,15 euros. Té com a objectiu reduir la despe-
sa i fer front, alhora, als nous projectes que s’han d’executar
durant aquest any tot, i la davallada espectacular dels ingres-
sos municipals. 

S’aplicaran mesures per reduir les hores extres i els treballs
extraordinaris del personal, així com per congelar totes les
retribucions i indemnitzacions als càrrecs polítics municipals.
Pel que fa a la despesa en béns corrents i serveis, s’ha fet un
gran esforç de contenció, consignant en el pressupost muni-
cipal de 2010, per a aquest tipus de despeses, crèdit per
import de 4.566.483,72 euros, cosa que suposa una reducció
global del 12,23% respecte d’aquesta mateixa xifra en el pres-
supost municipal de 2009.

Les inversions tenen un pressupost d’1.783.701,07 euros, i
estan destinades al Projecte d’Intervenció Integral a
Montornès Nord i a fer front a les expropiacions derivades del
Pla general de 1983, que, en el seu moment, no es van exe-
cutar. I és que, en els últims anys, hem fet una aposta decidi-
da per adquirir terrenys per fer la segona fase de la urbanitza-
ció del torrent de Vinyes Velles, el nou institut Marta Mata, el
nou CEIP Mogent, el parc arqueològic i natural Observatori de
la Via Augusta, o bé hem adquirit terrenys per fer carrers,
com ara la rambla de Sant Sadurní o el del General Prim, o
afectats per zones verdes. Hem de tenir en compte que desti-
narem més de 5 milions d’euros en concepte
d’indemnitzacions derivades del planejament de 1983.

El total d’ingressos previstos per a l’any 2010 és també de
17.205.067,15 d’euros: s’hi constata la davallada de la recap-
tació en 2 milions, però serem capaços de fer realitat tots els
projectes previstos per a aquest any i incrementar la despesa
social. Des del govern, donem exemple d’austeritat en temps
de crisi i apostem per les persones més vulnerables i necessi-
tades del nostre municipi.
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Daniel Cortés Martín
Alcalde

Pressupost Municipal 

Fins al dia 14 es perllonga el pro-
grama d’activitats per a la comme-
moració del Dia Internacional de
la Dona que ha organitzat la
Regidoria de Benestar Social.

Una sessió de cinefòrum el dia 12,
al Centre Juvenil Satèl·lit, i una
actuació de gospel el dia 14, a la
plaça de Pau Picasso, clouran els
actes previstos.

Enguany, la novetat ha estat
la incorporació al programa
el mateix dia 8 de març, Dia

Internacional de la Dona,
d’un acte en què diverses dones grans, veïnes de
Montornès, relaten les experiències laborals a les
primeres fàbriques del municipi.

La commemoració s’ha complementat amb tres
exposicions: Els artistes del Casal de Cultura (Can
Xerracan, fins al 19 de març); Dones del Sàhara i el
seu quotidià (Centre Juvenil Satèl·lit, fins al 12 de
març) i Artistes catalanes del dibuix i la pintura
(planta 1a de l’edifici de l’Ajuntament, fins al 12 de
març). 

Activitats
amb motiu

del Dia de la
Dona

Treballadora

El Ple va aprovar inicialment a la sessió del dia
26 de febrer de 2010 el pressupost de
l’Ajuntament per aquest exercici



Es bien sabido que estamos en medio de una crisis galopante y que el final del pozo todavía está por ver.
Tardaremos más que en otros países, pero saldremos de ella. Debemos continuar mirando y planifican-
do el futuro del municipio para no caer en los mismo errores que nos han llevado al crecimiento de habi-
tantes sin dotarnos suficientemente de infraestructuras y servicios.

Hace unos días se dió el pistoletazo de salida para la creación de los talleres que aportarán las ideas necesarias para gene-
rar un plano de actuación para los próximos años. Empieza la segunda fase del Plan Estratégico, aquélla en que las per-
sonas y entidades de Montornès del Vallès dirán qué es lo que creen que hace falta hacer para que, a lo largo de los pró-
ximos diez años, vayamos construyendo la ciudad que queremos. Os alentamos a participar a fondo y a aportar vuestras
ideas. Ahora es el momento. Trabajamos por el Montornès que queremos.
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A finales de febrero el particular tripartito de Montornés ha aprobado el presupuesto municipal, y
nosotros, C’s, nos hemos opuesto. En primer lugar, porqué ni siquiera nos han convocado para

explicarnos su contenido, ni tampoco informado de cuándo pretendían hacer el pleno. Todo, como siempre, con prisas y,
una vez más, con falta de previsión.
Dice el gobierno que es un presupuesto austero, es obvio, ya no hay impuestos por obras, ni por venta de pisos, hay
empresas que están cerrando… Todos lo sabemos, pero parece que en el Ayuntamiento no se habían dado cuenta hasta
ahora. Dicen que las concejalías han hecho un esfuerzo… ¡Hombre, gracias!
Un gasto inútil dados los tiempos que corren: 18.000 euros para el “Consorci per a la Normalització Lingüística” ¿Qué opi-
nan? Nosotros que cada uno es libre de hablar en la lengua que le dé la gana ¡que es gratis! 

El comerç és més que una mera activitat econòmica. Aporta vida, cohesió social i activitat a un poble,
cosa que el converteix en alguna cosa més que un conjunt d’habitatges. A Montornès, a més a més, el
comerç és un pol d’atracció de visitants de l’entorn, que hi fan les compres. 

Perquè això sigui així, i l’oferta comercial de Montornès continuï viva i creixi amb l’ajuda d’aquests visitants, l’aparcament
és un fet imprescindible. L’estructura del nostre municipi fa que l’espai disponible per a aparcament sigui limitat. Per això,
d’uns anys ençà, s’ha optat per la zona blava gratuïta com a eina per fomentar la rotació de vehicles. 

Les obres de millora als carrers del centre dels darrers anys han fet difícil el funcionament d’aquesta zona blava. Ara que
això és possible, és bo que tots en fem un ús correcte, no només per evitar sancions, sinó per ajudar el nostre comerç en
temps difícils i, en definitiva, per bastir un Montornès millor.

Pensàvem que la situació de crisi i el malestar que provoca afectaria negativament la festa de carnaval,
però no ha estat així. El cert és que ha resultat una de les més lluïdes, participatives i multitudinàries
dels darrers anys. Tant dissabte com diumenge. La gent tenia ganes de festa i va estar present al carrer,
fent comunitat i fent poble. Pensem que aquesta mostra ciutadana d’entusiasme ens ha de fer reflexio-
nar a tots plegats. Les persones conservem la capacitat de passar del pessimisme de la raó a

l’optimisme de la voluntat.

Però també hem de pensar que res és casual i que darrere d’activitats tan grans hi ha un esforç enorme de moltes perso-
nes i col·lectius, monitors i tècnics. Des d’aquí, volem fer arribar la nostra felicitació i el nostre agraïment a tots ells i elles.
I especialment a la Colla de Dracs i Diables, que va iniciar els actes de celebració del seu 25è aniversari.

Rebaixes i contradiccions

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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El principal partit de l’oposició proposa rebaixar un 20% el sou de l’alcalde i augmentar les
seves assignacions, ja que, segons el grup municipal d’ICV-EUiA, “el context de crisis no justi-
fica una retallada de les possibilitats d’actuació dels grups”. Després de votar a favor les orde-

nances que determinen els ingressos de l’Ajuntament, han presentat una carta als reis a la qual proposen gastar més del
que van votar recaptar.

És la política demagògica i miserable dels que diuen ser d’esquerres i ecologistes de debò però treballen de càrrecs de
confiança i demanen a l’Ajuntament la seva supressió. Practiquen la doble moral i la política de “com més malament,
millor”. L’acusació sense proves de contractacions irregulars, l’hauran de demostrar davant d’un tribunal, perquè no estem
disposats a permetre ni a tolerar més acusacions falses sense cap tipus d’evidència.

Carnaval en temps de crisi

Aparcament i comerç

Pla estratègic de Montornès

Presupuesto 2010
Cristina Tarrés E-mail: grupmunicipal.pp@montornes.cat



Des del mes de gener, el mòdul
d’auxiliar d’hoteleria disposa de dues
noves dependències i un vestuari. Una
d’aquestes instal·lacions és una cuina
de 80 m2, equipada amb electro-
domèstics i utensilis professionals:
una cuina de vuit fogons, dues plan-
xes, dues fregidores, un refrigerador,
un congelador amb dos calaixos,
forns elèctrics i un microones.

L’altra dependència estrenada pels
alumnes del mòdul, tres noies i nou
nois, ha estat una sala de 50 m2 dedi-
cada a les pràctiques dels serveis de
sala.

Fins al desembre de 2009, la formació
d’aquest mòdul s’impartia en un equi-
pament cedit per l’Ajuntament de
Montmeló.

El cost dels treballs d’ampliació de les
instal·lacions del PTT a la masia del
Molí ha estat de l’entorn de 203.000
euros.

El Pla de Transició al Treball s’adreça
a joves d’entre setze i vint-i-un anys i

té un doble objectiu: orientar la inser-
ció laboral dels participants o bé acon-
seguir el seu retorn al sistema educa-
tiu. La formació, que inclou un mòdul
d’auxiliar d’hoteleria i un altre
d’auxiliar de fabricació mecànica
d’ajust i soldadura, es complementa
amb pràctiques a empreses de la
zona.

El PTT es va incorporar a l'oferta for-
mativa l'any 1998 com un programa
de garantia social, gestionat de mane-
ra mancomunada entre els municipis
de Montornès del Vallès, Vilanova del
Vallès, Vallromanes i Martorelles, amb
el suport dels departaments d’Educació i
de Treball de la Generalitat.

Des del curs 2008-2009, el PTT és un
programa de qualificació professional
inicial, i actualment està impulsat en
solitari per l’Ajuntament de Montor-
nès, amb el suport del Departament
d’Educació de la Generalitat.

La principal novetat del canvi és que
els alumnes que participen en un pro-
grama de qualificació professional ini-

cial, com és el cas del PTT de
Montornès, també poden cursar els
estudis per obtenir el graduat en edu-
cació secundària. 

El termini de preinscripció per al curs
2010-2011 serà del 10 al 21 de maig,
ambdós inclosos.
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Ampliació de les instal·lacions del Pla de Transició al Treball

El 13 de març, a les 10 h a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament, es durà a
terme una sessió de treball oberta als
ciutadans sobre els àmbits temàtics
que serveixen de punt de partida per a
l’elaboració del Pla estratègic.

Aquests àmbits són tres: un de dedi-
cat al territori, a la mobilitat, al trans-
port, als espais públics, etc., que

s’anomena Un espai per a les perso-
nes; un altre centrat en l'economia,
l'empresa, el comerç i la promoció del
municipi que duu el nom de
Montornes actiu i un de darrer ano-
menat Montornès al servei de les per-
sones, que tindrà com a objecte els
serveis personals i socials (ensenya-
ment, atenció sanitària i serveis
socials).

Les noves instal·lacions adossades a la masia del Molí acullen les classes del mòdul d’auxiliar d’hoteleria:
cuina i serveis de restauració, del Pla de Transició al Treball, el PTT

Instal·lacions noves a l’annex construït a la masia del Molí

Sessió de treball en el marc del Pla estratègic



Les emissions en proves de Vallès
Visió es poden siontonitzar al canal 40
de la TDT des del 19 de febrer
d’enguany. El canal està impulsat pel
Consorci Teledigital Mollet, que inte-
gren els municipis de Mollet, Parets,
Montornès, la Llagosta, Montmeló,
Sant Fost de Campsentelles, Marto-
relles, Vilanova i Vallromanes.

Les emissions regulars de Vallès Visió
començaran el 25 de març. El canal es
posarà en marxa amb una graella ini-
cial basada en producció pròpia, que
es complementarà amb programes de
la Xarxa Audiovisual Local (XAL).

La programació pròpia inclou infor-
matius diaris, retransmissions espor-
tives, entrevistes, un debat setmanal
sobre temes d’actualitat, espais infan-
tils i un de cultural. 
El documental Parlem de Montornès,
memòria del segle XX, fragments dels
vídeos de les excursions de la
col·lecció Estimo Montornès i el docu-
mental sobre els 10 anys del Consorci
de la Serralada Litoral seran alguns
dels continguts que es podran veure
properament a través del nou canal
televisiu.

Bus informatiu sobre la TDT
La posada en marxa del canal ha coin-
cidit pràcticament amb l’apagada defi-
nitiva de la televisió analògica.

Després de diverses etapes d’adap-
tació al territori, des del 10 de març
només es pot sintonitzar la televisió
digital terrestre.

Els dies 10 i 12 de març visitarà Mon-
tornès un autobús del Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç amb infor-
mació per resoldre els darrers dubtes
dels ciutadans sobre aquest tema.

El bus s’ubicarà al matí als mercats
setmanals. A la tarda, el dia 10 se
situarà a Montornès Nord i el 12, a la
plaça de Pau Picasso.
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Les obres de l'AVE han motivat una
nova modificació en l'ordenament del
trànsit. A mitjan febrer es va tallar el
trànsit en direcció a Montmeló del
carrer de les Tres Creus. La ruta alter-
nativa per accedir de Montornès al
municipi veí i a l'autopista AP-7 passa
pels carrers del Vallès, d'Antonio
Machado i de Granollers.

D'altra banda, ADIF, l'empresa gestora
de les obres del traçat del tren d'alta
velocitat, manté la previsió d'obrir al
trànsit el carrer de Can Parellada entre
els mesos de març i abril.
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Noves modificacions en el trànsit per les obres de l'AVE

Vallès Visió inicia les emissions
A partir del 25 de març començaran les emissions regulars del nou canal Vallès Visió que impulsen nou muni-
cipis de la comarca, entre els quals hi ha Montornès

A mitjan febrer es va tallar el trànsit del carrer de les Tres Creus en direcció a Montmeló, amb l'objectiu
d'accelerar les obres de l'AVE en aquest punt

Representants dels municipis integrants al consorci impulsor de Vallès Visió
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L’objectiu del conveni que han signat
l’Ajuntament i el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
és establir un marc de col·laboració
per impulsar cadascuna de les accions
del projecte. El document recull
alguns aspectes sobre la planificació  i
el pla economicofinancer i també
sobre el sistema de gestió.

El projecte d’Intervenció Integral a
Montornès Nord es desenvoluparà
durant els propers quatre anys, té un
pressupost global de 9,99 milions
d'euros i compta amb un ajut del 50%
de la sisena convocatòria de la Llei de
millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen una atenció especial.

Pel que fa a les actuacions previstes
en l’àmbit dels equipaments, el Pla
preveu el condicionament de l'Oficina
de Barri a les instal·lacions del mercat
de Montornès Nord. Des d’aquest
centre es coordinarà tot el projecte i
s’atendran les consultes dels ciuta-
dans.

El 20% del cost del projecte es dedi-
carà a l'habitatge, amb l'augment dels
ajuts que es prestaven fins ara a les
comunitats de veïns que duguin a
terme millores a les façanes i zones
comunes, i també en el cas de la

incorporació d'ascensors als edificis
que no en tenen i la supressió de
barreres arquitectòniques. 

La tramitació de tot plegat se centralit-
za a l'Oficina Local d'Habitatge.
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Ajuntament i Generalitat han signat el conveni de col·laboració
en el projecte d’Intervenció Integral a Montornès Nord

L’alcalde, Daniel Cortés, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, van signar al
mes de febrer, un conveni de col·laboració per al desenvolupament de les 38 actuacions que formen part del
Pla

Presentació del projecte del parc natural i arqueològic
Observatori de la Via Augusta

Els redactors del projecte, l'arquitecte
Toni Gironès i el biòleg Albert Sorolla,
van explicar el 26 de febrer, a la Sala
de la Concòrdia de l'Ajuntament de
Montmeló, com s’ha previst preservar
i posar en valor el castellum romà de
Can Tacó – turó d’en Roina i com es
farà la recuperació paisatgística de la
muntanya de les Tres Creus.

Seran un total de 12 actuacions glo-
bals orientades a la restauració, recu-
peració i consolidació de les estructu-
res arqueològiques i, des del punt de
vista ambiental, a crear entorns natu-
rals, tot respectant la realitat del pai-
satge, per minimitzar l’entorn indus-
trial i la contaminació acústica.

La iniciativa preveu el cobriment de
les dues cisternes que s’han trobat i
una de les estances excavada total-
ment; la construcció d’un punt
d’informació d’uns 50 m2, a l’espla-
nada que dona entrada al jaciment,
per acollir els visitants. Al seu costat,
sota una pineda, se situaran unes gra-
des de fusta que formaran un petit
amfiteatre. El projecte es complemen-
ta amb la creació de dos senders
d’accés per a vianants.

El cost de l'actuació és d'1 milió
d'euros, dels quals a l'entorn de
500.000 són finançats pel Fons

Europeus de Desenvolupament Re-
gional (FEDER) i 500.000 euros més
seran aportats pel govern de l'Estat.

A l'acte hi van intervenir els alcaldes
de Montornès i de Montmeló, Daniel
Cortés i Manel Ramal respectivament;
el director del projecte, Josep Guitart;
la directora de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica, Isabel Rodà i
Gemma Hernández, cap del Servei
d'Arqueologia i Paleontologia de la
Direcció General del Patrimoni Cultu-
ral de la Generalitat.

Projecció del futur parc

El parc haurà d’estar enllestit a final d’any i formarà part del futur projecte sobre la Via Augusta a Catalunya

Acte de presentació del projecte



Un total de vint-i-quatre usuaris del
Club de Feina han participat en
aquests cursos, que eren gratuïts i
tenien una durada de quinze hores, i
que s’han desenvolupat a través d’un
projecte de dinamització territorial del
Servei d’Ocupació de Catalunya.

El contingut dels cursos  tenia a veure
amb l’ús de les noves tecnologies com

a eina per a la recerca de feina. A
banda de qüestions fonamentals com
la realització del currículum o la carta
de presentació, els cursos han inclòs
aspectes com la inscripció a pàgines i
borses de treball per Internet, les
recerques de convocatòries als diaris
oficials i el coneixement dels cerca-
dors d’ofertes.

La formació, finalitzada el 2 de març,
estava articulada pel Consell Comarcal
del Vallès Oriental i ha anat a càrrec
d’una professora que pertanyia a un
pla d’ocupació. 

L’actuació es desenvolupa a vuit
municipis de la comarca i Montornès
ha estat un dels primers a posar-la en
marxa.
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FETS VIUS

Formació per a la recerca de feina
El Servei d’Ocupació del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha posat en marxa, durant el
mes de febrer, tres cursos de formació adreçats als usuaris per ajudar-los a buscar treball

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:
- Demanar 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 extern
d’assegurances 

Visitador comercial 
(Província de Barcelona)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: eventual +
indefinit
Requisits: formació en l’àmbit
comercial. Permís de conduir tipus
B i vehicle propi
Horari: de dl a dv, de 9 a 14 h

Llocs de treball: 10
Tipus de contracte: mercantil
Tasques: col·laborador comercial
per objectius
Requisits: nivell formatiu de bat-
xillerat o equivalent. català i cas-
tellà nivell alt. Permís de conduir
tipus B i vehicle propi

Administratiu/iva 
comptable (Montornès)

Logopeda
(Montornès del Vallès)

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: mercantil o
treballador autònom
Tasques: les pròpies de la profes-
sió
Requisits: Diplomatura de logopè-
dia. Permís de conduir B i vehicle
propi
Horari: tardes

Llocs de treball: 1
Tipus de contracte: obra i servei
+ indefinit
Tasques: administratives i de
comptabilitat
Requisits: diplomatura en empre-
sarials. Anglès nivell avançat.
Permís de conduir B i vehicle
propi
Horari: jornada partida de 8.30 a
13.30 h i de 15 a 18.30 h
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FETS VIUS

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

Dia 5. Inici de les activitats del Dia
Internacional de la Dona Treballadora.
- Inauguració de l’exposició “Els artis-
tes del Casal de Cultura”. A les
19.30 h a Can Xerracan. Amb l’actuació
d’alumnes de l’Escola de Música i l’Aula de
Teatre. Fins al 19 de març.
- Exposició de fotografies “Dones
del Sàhara i el seu quotidià” de
Rosa Cortés i Ana Díez. A partir de les 15.30 h,
al Centre Juvenil Satèl·lit. Fins al 12 de març.

Dia 7. Inici del Cicle de Dansa. “La
dansa és memòria”. Un passeig per la
història de la dansa a càrrec de les Escoles
Municipals de Dansa de Montornès i Santa
Perpètua de Mogoda. A les 18.30 h, al
Teatre Municipal. 

Dia 8. Dia Internacional de la Dona 
- “Dones de les primeres fàbriques de
Montornès”. Presentació d’experiències
laborals a càrrec de dones grans del muni-
cipi. A les 19 h, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament.
- A continuació, inauguració de l’exposició
“Artistes catalanes del dibuix i la pintura” de
l’institut Català de les Dones. A la 1ª planta
de l’edifici de l’Ajuntament. Fins al 12 de
març.
- Lectura del manifest.

Dia 11. Cicle Viatges i viatgers.
“Converses amb Pere Casaldàliga” (viatges
a Matto Grosso, Brasil) a càrrec de Gerad
Roma. A les 20 h, al Centre Juvenil Satèl·lit.

Dia 12. Cinefòrum. “It’s a free word”. A
les 21 h al Centre Juvenil Satèl·lit. 

Dia 14. Actuació de gospel a càrrec
del Grup de gospel de Montmeló. A les 12
h, a la plaça de Pau Picasso (en cas de
pluja es farà al Teatre Municipal)

Dia 18. Xerrada “El cotxe elèctric,
solar i híbrid” a càrrec de Josep
Ramon Farré. A les 19 h, a la Biblioteca

Dia 20.  Fem dissabte. Jornada de
neteja dels espais fluvials. Itinerari per nete-
jar el riu Mogent. Sortida a les 10 h des del
Casal de Cultura. Activitat del Projecte Rius
impulsat per l’Associació Hàbitats.
Inscripcions gratuïtes
93 421 32 16 / grups@projecterius.org

Dia 25. Cicle Viatges i viatgers.
“Corea del Nord” a càrrec de Francesc
Pont. A les 20 h, al Centre Juvenil Satèl·lit

Dia 26. It’s story time. Contes infantils
en anglès amb la col·laboració de DEC
Idiomes. A les 19.15 h, a la Biblioteca
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Casal de Cultura
Encara hi ha places disponibles als
tallers de Tai-txí i Dansa del Ventre

(Nivell mig i Nivell avançat)
Horari d’atenció al públic: 
de dl a dv de 15 a 21 h 



El Consistori engegarà els canvis necessaris per tal que les
parades es puguin instal·lar en dies festius i estudiarà la
possibilitat que també puguin obrir els comerços.

D’aquesta manera, s’atenen els resultats de la darrera
enquesta feta pel consistori per copsar les opinions de
veïns, paradistes i comerciants sobre aquesta qüestió. El
qüestionari també demanava el parer dels participants
sobre la possibilitat de fraccionar el mercat dels divendres.
En aquest cas, l’Ajuntament en mantindrà la ubicació
actual.

En total, la consulta ha comptat amb 195 participants. Un
72% consideren positiu que el mercat obri els dimecres i
els divendres, tot i que siguin festius.
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EL RETRAT Verónica de Nogales i Edwin Timothy Dam

El mercat setmanal també
funcionarà en dies festius

La Junta de Govern Local ha aprovat
l’acceptació com a bé cultural de dues peces
arqueològiques. Es tracta d’una teula romana i
d’una mà de morter del neolític.

“Montornès té una zona industrial important on pots trobar gai-
rebé qualsevol cosa que necessita un escultor i una altra cosa
que necessitem a escala personal, la natura.” Això ho diuen la
Verónica de Nogales (de Barcelona) i l’Edwin Timothy Dam (de
Hamilton, al Canadà). Són dos escultors amb una dilatada tra-
jectòria professional, tot i que no gaire grans: entre tots dos
sumen 78 anys. Només fa uns mesos que viuen a Montornès
amb els seus dos fills, però s’hi senten molt ben acollits. Es van
descobrir en una exposició d’escultura a Barcelona, l’any 1997, i,
des de llavors, comparteixen vida i feina. Ens els darrers deu
anys, s’han especialitzat en l’escultura urbana, destinada a ocu-
par espais públics.

La peça de què estan més orgullosos és Ràfaga–Unleashed, una
vela aguantada per dues figures humanes que fa disset metres i
és al peu d’un llac a la ciutat de Hamilton. “Sempre treballem
junts: hi ha un espai definit tot i que no gaire delimitat. Ell porta
la part d’estructures, la més arquitectònica i la feina amb ordina-
dor, i jo faig la part més figurativa. El que intentem és combinar
les dues tendències, així tots dos trobem el nostre lloc en cada
projecte”, explica la Verónica. “A vegades tenim idees diferents,
però el sentit de l’estètica és el mateix, podem caminar per la
platja i agafar la mateixa pedra”, hi afegeix l’Edwin.

Abans d’acabar l’entrevista, els demanem l’opinió l’un de l’altre.
“La Verónica té una sensibilitat interior incomparable, és capaç
de sentir el que la gent del seu voltant sent, és detallista i perfec-
cionista”. “L’Edwin és més apassionat, molt creatiu, molt dedicat
a la feina i a la família”. 

Podeu veure les seves obres a www.damdenogales.com

Acceptació de dues peces
arqueològiques 

Les dues peces van arribar a l'Ajuntament l'any 2009 i han
estat examinades, entre d'altres, pel Servei d'Arqueologia
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat.

La teula es va trobar prop de la capella de Sant Jaume
d'Ordil·la a Can Masferrer i confirma l'existència d'una
finca romana al lloc que avui ocupa la masia. 

La pedra neolítica té forma arrodonida i conté les incisions
típiques d'una mà de morter. La peça es va trobar prop del
carrer de Carles Riba, a Montornès Nord, segurament pro-
cedent d'un altre lloc, pels continus moviments de terra
que han generat les obres de l'AVE.

Gràfic dels percentatges de respostes a la pregunta: Considereu positiu
mantenir el mercat en dimecres o divendres encara que siguin festius?




