
El veïnat planta cara
al càncer de mama

La gent del poble ha tornat a mostrar la seva capacitat de mobilitzar-se 
i de participar activament en accions solidàries i de lluita col·lectiva. 
Aquesta vegada ha estat pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama 
i durant la Setmana de la Gent Gran. A l’entorn de 200 persones van 
participar el 19 d’octubre en la I Caminada contra el Càncer de Ma-

ma, organitzada per l’Associació de Dones per la Igualtat de Montornès 
(ADIM). Igual de multitudinària va ser la caminada de la gent gran del 
dia 20 per promocionar la salut en aquesta franja d’edat. Abans, el dia 
10, més d’un centenar van mostrar la seva energia en una sessió de 
gimnàstica, al davant de l’Ajuntament.
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crèdits

L’Ajuntament ofereix un servei professional de mediació ciutadana per 

facilitar la resolució de possibles conflictes, discrepàncies o enfrontaments que 

es puguin produir entre veïns en situacions quotidianes. Sovint hi ha problemes 

que perduren en el temps i que els implicats sols no són capaços de solucionar. El servei és gratuït per a 

qui el demani.

Pretenem que siguin els mateixos protagonistes que assumeixin la responsabilitat de resoldre els pro-

blemes i millorar així la vida comunitària. Amb suport professional és possible si accedeixen voluntària-

ment les dues parts, segueixen el procés i accepten un acord compartit per superar les discrepàncies. Els 

bons resultats dels casos treballats fins ara així ho demostren.

És aquesta la millor manera d’avançar plegats, assumint responsabilitats compartides i compromisos 

per millorar la convivència. La comunitat la fem entre tots i totes. Els veïns i veïnes som ciutadans plens i 

hem d’exercir, amb tots els drets, naturalment, i també amb totes les obligacions. Davant d’un problema, 

posar-nos un minut en el cap de l’altre no ens fa més dèbils, és al contrari, ens fa més forts a tots dos, i 

més capaços de trobar una solució.

Podem aplicar la mediació en molts àmbits i pretenem que pugui ser útil entre particulars, comunitats 

de veïns, o a les escoles i instituts, on també hem previst oferir formació als professors, als alumnes i a les 

famílies. 

Els professionals treballen en equip i tenen coneixements jurídics, sociològics, també educatius, etc., i 

una enorme experiència en tècniques de mediació, i ofereixen la màxima discreció. 

També la situació de crisi afecta i dificulta sovint les relacions entre veïns, per això la tolerància davant 

de la tensió, quan hi ha atur i malestar social, és menor, per això és tan important ara oferir eines útils i 

eficaces. Ens mou l’ànim de mantenir la cohesió social i ajudar en la solució dels problemes. No dubteu a 

informar-vos i demanar aquest servei

José A. Montero. Alcalde

Mediació ciutadana

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

@ajmontornes
Ràdio Montornès (91.2 FM)
radio.montornes.cat

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat

Famàcies de Montornès del Vallès

Horari d’atenció presencial i telefònica 
de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

i dimarts i dijous, també de 17 a 19 h.
Avinguda de la Llibertat, 2

Tel. 93 572 11 70
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El web montornes.cat es renova
i incorpora més prestacions

Des del 6 d’octubre, el lloc a Internet de 
l’Ajuntament de Montornès es mostra 
amb una imatge diferent, més moder-
na i adaptada a les noves prestacions de 
les comunicacions i la tecnologia, i amb 
la integració de la “Seu electrònica”.

L’Ajuntament ha posat en funcionament du-
rant les darreres setmanes la nova web munici-
pal www.montornes.cat actualitzada estètica-
ment, compatible amb els dispositius mòbils i 
connectada amb les xarxes socials.

El lloc integra la Seu electrònica, un espai 
d’informació pública segellada i certificada per 

garantir-ne l’oficialitat i l’accés segur dels ciu-
tadans. Dins la seu hi ha el Catàleg de serveis i 
tràmits, i com a principal novetat, la Carpeta ciu-
tadana que permet fer consultes, per exemple, 
sobre l’estat de tramitació d’expedients o expe-
dir volants d’empadronament i validar docu-
ments. També incorpora el Perfil del contractant 
destinat a empreses i proveïdors.

Per a l’execució del projecte, el consistori 
ha comptat amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. La programació ha anat a càrrec de 
Perception Technologies i la posada a punt del 
contingut, dels departaments municipals de Mit-
jans de Comunicació i de Noves Tecnologies.  |

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest mes 
d’octubre una moció de rebuig a l’anunci del 
govern de l’Estat de modificar els criteris d’elec-
ció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses

En el primer cas, els regidors han expressat 
el refús a la possibilitat que el govern del PP 
reformi la Llei Orgànica del Régimen Electo-
ral General (LOREG) i modifiqui el sistema 
d’elecció dels alcaldes i alcaldesses. Segons 
la moció la reforma conduiria a situacions pa-
radoxals que permetrien arribar directament 
a l’alcaldia candidats de formacions amb 
menys del 20% del suport ciutadà.

D’altra banda, el Ple també s’ha pronunciat 
a favor de la consulta del 9N. La regidora Maria 
Rosa Vinyallonga va se l’emissària de Montornès 
en l’acte de suport municipal celebrat el 4 d’oc-
tubre, al Palau de la Generalitat. |

El Ple es pronuncia
en defensa de l’elecció 
democràtica d’alcaldes 
i alcaldesses i de la 
consulta del 9N

la regidora m. rosa Vinyallonga en el moment de lliurar la 
moció a la generalitat

Foto:	Generalitat	de	CatalunYa
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La gent gran fa visible la seva energia. Les persones grans del poble han fet visibles 
aquests dies la seva empenta i ganes de fer en el marc de la “Setmana de la Gent Gran”. Hi 
ha hagut tallers, contes i activitat física amb una sessió de gimnàstica i una caminada pels 
voltants de Montornès. |

un centenar de Persones Van seguir la sessió de gimnàstica que Va cloure amb un esmorzar

taller “aPunta’t a fer Punt” al casal de cultura

Prop d’una cinquantena d’empresaris i emprene-
dors de Montornès han participat en les activitats 
del cicle “Empreses i els seus reptes de futur” orga-
nitzat pel Departament Municipal de Promoció 
Econòmica en col·laboració amb la Biblioteca.
El programa ha inclòs un taller i dues ponències 
que han tractat els aspectes clau que cal tenir en 
compte per garantir la viabilitat dels negocis. La 
iniciativa ha comptat amb el suport de la Diputa-
ció i del Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat. |

BrEus

Les empreses i el seus reptes de 
futur, eix d’un cicle formatiu

 El Banc del Temps està duent a terme accions 
per promoure la seva proposta d’ajuda entre 
persones. Hi ha hagut una reunió informativa, 
punts als mercats i l’11 de novembre se cele-
brarà un taller de sabons decoratius. Actual-
ment el banc té una quinzena usuaris i un grup 
a Facebook amb un centenar de membres. |

Nou impuls a l’activitat del 
Banc del Temps
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Durant aquest mes d’octubre s’enllesteix 
la contractació per part de l’Ajuntament de 
10 persones per fer d’operaris de neteja i 
manobres sense qualificar. Aquestes con-
tractacions responen a una subvenció del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.

Durant el 2014, l’Ajuntament, en aquest 
cas amb recursos propis, ha completat la 

contractació de 27 persones de diversos 
perfils professionals en el marc dels Plans 
d’Ocupació Local (POL). Aquestes persones 
duen a terme tasques d’interès general i 
social emmarcades en 14 projectes muni-
cipals. 

L’any passat mitjançant els POL es va do-
nar feina a una trentena de persones.

Personal de suPort al centre d’atenció comunitària 

 treballs de millora al carrer major

L’Ajuntament continua promovent ocupació 
entre les persones del poble a l’atur
A més de finançar amb recursos propis 27 contractacions 
dins dels Plans d’Ocupació Local (POL), l’Ajuntament 
ha aconseguit una subvenció del Servei d’Ocupació de 

Catalunya per contractar 10 persones més. D’altra ban-
da, l’empresa pública Montornès Serveis i Manteniment, 
SL ha ofertat els primers llocs de treball.

Primeres contractacions
de l’empresa pública
D’altra banda, durant els darrers dies s’ha po-
sat en marxa la contractació de 19 llocs de 
treball per als tallers que es desenvolupen als 
equipaments culturals del poble.

L’objectiu de l’empresa, creada al mes d’abril, 
és millorar l’eficiència i optimitzar els ser veis 
que rep la ciutadania i que fins ara s’estan con-
tractant a empreses i entitats privades. |
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Montornès commemora el Dia Mundial contra el càncer de mama. Punts 
d’informació als mercats, la I Caminada contra el càncer de mama i la projecció del 
documental “Lazos rosas, SL” han constituït el gruix de la programació d’enguany. |

José Luís Campos deixa de ser regidor de l’Ajuntament. En el Ple ordinari del 2 
d’octubre, el regidor delegat de l’Àrea del Territori i membre del grup d’ICV-EUiA, José Luís 
Campos, va renunciar al càrrec. Campos era regidor des de 1999. |

BrEus

L’Ajuntament ha incrementat en 10.000 euros 
respecte el curs passat, els ajuts que destina 
als centres escolars i les AMPA. Dels 92.000 eu-
ros, 40.000 es repartiran entre les cinc escoles 
de primària del poble i 10.000 entre els dos 
instituts.
Properament es convocaran ajuts per un im-
port global de 42.000 euros per a les AMPA, in-
cloent les de la Llar d’Infants Pública el Lledoner 
i l’Escola Municipal de Música, Dansa i Teatre. |

92.000 euros en ajuts als 
centres educatius i a les AMPA

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat ha editat 
més de 700 exemplars del Protocol municipal 
per a l’abordatge de la violència masclista per 
fer-lo arribar a la població. El document s’ha 
distribuït als equipaments i a les entitats. El 
Protocol, aprovat pel Ple l’any passat, actualit-
za l’anterior que datava de 2004 i incorpora la 
nova realitat jurídica i social. |

Difusió del Protocol per a 
l’abordatge de la violència 
masclista

Punt d’informació al mercat setmanal de montornès nord
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El Pla Estel continua el procés 
participatiu sobre l’espai públic

Montornès és un dels primers munici-
pis catalans a desenvolupar el Pla Estel. La 
iniciativa, que es va encetar al juny, és una 
manera nova de mirar places i carrers com-
binant les necessitats i experiències del veï-
nat amb el treball dels tècnics. Es preveuen 
intervencions a les places de Joan Miró, del 
Sorral i de la Pèrgola, els darreres del carrer 
del 9 d’abril i el carrer de la Llibertat.

Des de la posada en marxa s’han recollit 
aportacions dels més petits, a través de les 

la columna dE l’Entitat

reunió Veïnal al gimnàs de l’escola sant sadurní Per Parlar de la Plaça de joan miró

Es comencen els treballs de la pista polivalent. Durant les darreres setmanes s’han 
posat en marxa les obres per a la construcció de la pista polivalent coberta que s’ha projec-
tat a l’espai obert situat entre el carrer de Can Parera (al costat del Centre d’Atenció Primària) 
i les avingudes dels Castanyers i Can Vilaró.	|

Fer néixer un projecte és com un somni, 
un somni somiat en silenci i alhora en veu 
parlada, un  conjunt d’energies i il·lusions 
compartides, posades en comú de les per-
sones que volen engendrar aquest nou 
naixement. Així és com va veure la llum 
l’associació Art Venus, fruit de les il·lusions, 
passions i desitjos de 4 persones que sen-
tien la necessitat d’aportar un espai i un 
temps comú de creació artística al nostre 
municipi. Venus va néixer amb el propòsit 
de fomentar les arts a Montornès, posant 
l’accent en les plàstiques, i trencar amb el 
tòpic que  l’art només es pot veure als mu-
seus.  A partir d’aquests propòsits es va anar 
construint el projecte, que va néixer amb la 
voluntat de créixer cap a un espai comú 
de creació, un punt de trobada dels artis-
tes del municipi i d’aquells que es vulguin 
sumar a la iniciativa. Els components de 
l’associació desitgen que aquest sigui un 
projecte viu, en continu procés de transfor-
mació, en el qual els membres que parti-
cipen en les activitats siguin col·laboradors 
actius de l’associació. Nosaltres sentim que 
és important que els col·laboradors puguin 
fer arribar les seves propostes de tallers i 
activitats, per tal d’integrar  les seves idees 
i necessitats, ja que ells són els que fan pos-
sible que l’associació Art Venus pugui estar 
en continu creixement.

Totes les activitats de l’agenda estan 
obertes a tothom a qui vingui de gust 
participar-hi i compartir el seu temps amb 
altres artistes del municipi i rodalia. Per 
poder informar els ciutadans sobre les ac-
tivitats, tallers i sortides,  l’associació d’Art 
Venus té pàgina de Facebook i compte de 
Twitter  on es pengen les propostes que 
es duen a terme.	|

escoles, del veïnat, amb reunions i troba-
des, i de les entitats. 

“La ciutat com a escenari”
Aquest mes d’octubre, a més, el Centre 
d’Estudis de Montornès col·labora amb el 
Pla Estel amb un cicle de cinefòrum on la 
ciutat i el fet urbanístic són els protagonis-
tes. Cada pel·lícula serveix per il·lustrar la 
ciutat des d’una dimensió diferent: física, 
social i política.	|

Pas a pas en direcció 
a l’art comunal
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Els usuaris i Els profEssionals opinEn... 

Jo vaig viure el taller 

del SMC des de la tu-

toria i els alumnes ho 

van viure com a mediadors. Van ser capaços 

de posar-se a la pell de l’altre i van aconseguir 

empaties en els casos que es van plantejar de 

veïns i relacionats amb l’institut.

AzAhArA 
CAsAs sánChez
Professora de 
l’InstItut Marta Mata

A l’institut coincidim 

amb el SMC que la 

resolució positiva de 

conflictes és una pràctica 

imprescindible i més en la vida escolar. En el marc 

d’una comunitat multicultural, multiètnica i 

multireligiosa, l’apropament i el coneixement dels 

diferents ens ajuda a conviure i a respectar-nos.

MArisA 
FAñAnás Dueso
CaP d’estudIs de 
l’InstItut VInyes Velles

El Servei de Mediació ha 

aportat a Montornès un 

nou espai per als ciu-

tadans perquè puguin 

resoldre conflictes abans d’arribar a la denuncia. 

Es poden destacar les intervencions en conflictes 

que venien del molt enrere i que tenien a veure 

amb la convivència. 

LoLA 
Borràs BADiA 
MedIadora del sMC

He utilizado este servicio 

de mediacion por temas 

de comunidad. Me ha 

aportado la información 

necesaria y la orientación para afrontar la situaci-

ón. Me parece positivo sobre todo por la informa-

ción, aunque yo no he conseguido solucionar del 

todo mi problema.

Arsenio 
Moreno FernAnDez 
usuarI 

El Servei de Mediació Ciutadana supera el centenar de casos atesos
El Servei de Mediació Ciutadana (SMC) es va posar en 
marxa el mes d’abril de 2013, a l’Oficina del barri, amb la 
intenció d’oferir un espai neutral i confidencial perquè la 
ciutadania pugui trobar solucions a conflictes a través del 
diàleg i de la mediació amb l’ajut de professionals.

El servei, que es presta de manera gratuïta, gestiona pro-
blemàtiques veïnals, familiars i altres relacionades amb la 
convivència.
Fer ús del SMC pot ajudar a millorar situacions i a evitar 
denúncies.

Des de la seva obertura fins ara, el Servei 
de Mediació Ciutadana (SMC) ha atès més 
de 100 casos i la tendència és que cada cop 
sigui més utilitzat pel veïnat. Un 25% del to-
tal de situacions s’ha tancat amb un acord 
global entre les parts; el 64% ha acabat amb 
una facilitació (una reunió amb objectius 
positius entre els implicats); un 9% amb una 
derivació a altres serveis i un 2% han finalit-
zat sense acord entre les persones. En defi-
nitiva, es pot concloure que dels 100 casos, 
en 98 s’ha pogut intervenir per reduir o eli-
minar el motiu de la demanda.

Conflictes habituals
Els conflictes més habituals que s’atenen en 
el SMC tenen a veure amb la relació de veï-MeDiACió AL Centres De seCunDAriA

tALLer “LA reALitAt DeLs ConFLiCtes” ADreçAt A Les juntes DeLs CAsALs De LA Gent GrAn

Quina ha estat l’aportació del Servei de Mediació Ciutadana (SMC)?

natge; amb la gestió d’una comunitat; amb 
els sorolls, amb les obres, amb la higiene, 
etc. El servei també tracta conflictes famili-
ars relacionats amb la parella, entre pares i 
fills, etc.

L’equip de mediació està format per pro-
fessionals provinents de diferents disci-
plines. Això permet que les situacions es 
puguin entendre des de les diverses pers-
pectives, i per tant, s’afavoreix el seu abor-
datge integral. En moltes ocasions els con-
flictes tenen diverses causes.

És recomanable recórrer a la mediació per 
evitar que les discrepàncies o l’enfrontament 
es perpetuïn, que la situació empitjori o que 
acabi amb denúncies al jutjat, la qual cosa 
pot allargar encara més el conflicte i afegir  
costos ( ja sigui econòmics o psicològics). 

El valor de la mediació en escoles i entitats
A banda de la intervenció directa en casos 
concrets, el Servei de Mediació Ciutadana 
ha organitzat tallers per treballar les relaci-

ons i els valors de la convivència, el respecte 
i el diàleg entre els alumnes de primer d’ESO 
dels instituts Vinyes Velles i Marta Mata, i en-
tre els membres de les juntes dels dos Ca-
sals de la Gent Gran. La previsió és ampliar 

els tallers a altres entitats del poble i a altres 
centres escolars.

Els professionals del SMC també han donat 
suport a la darrera campanya municipal de 
civisme, convivència i de tinença d’animals. |
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Avui no faré una recomanació lingüística gaire extensa, avui només 
vull reivindicar una paraula en retrocés: el mot ENRAONAR.

Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans “enraonar” és un 
verb que en la seva forma intransitiva és sinònim de “parlar”:  “sempre 
s’atura a enraonar amb les veïnes”; però que també pot ser intransitiu 
i sinònim de “discutir” o “examinar”  en el marc d’una conversa “ qui es 
farà càrrec del pagament? Haurem d’enraonar-ho”

D’un temps ençà “enraonem” ben poc. Amb això vull dir que ens limi-
tem a utilitzar el verb “parlar” és a dir a “expressar el que pensem mitjan-
çant el llenguatge articulat”. O bé a “xerrar”, que, fixeu-vos!, vol dir “parlar 
molt i sense substància”. Evidentment que ja ens fem entendre amb els 
verbs “parlar” i “xerrar”, però per què no fem servir també “ENRAONAR”? 

És una paraula ben bonica i suposo que no se us deu haver escapat 
la relació directa amb “RAONAR”, és a dir: “fer ús de la raó”. Si simple-
ment xerrem, ho fem “sense substància”, en canvi si “enraonem” vol dir 
que conversem i dialoguem basant-nos en la raó, amb arguments i 
lògica. 

Enraonem tots una mica més, si us plau, que parlant la gent s’entén!

Enguany se celebra el cinquan-
tè aniversari de la publicació d’un 
llibre emblemàtic: Els altres cata-
lans, de Paco Candel. Publicat per 
primera vegada el 1964, aquest 
assaig va causar un gran impacte 
social pel fet de centrar-se en un 
tema que no s’havia tractat mai 
obertament: la problemàtica de 
la forta immigració rebuda per 
Catalunya en el temps de la post-
guerra. Paco Candel és un testi-
moni directe dels ambients, els 
problemes i les inquietuds de la Catalunya suburbial de la qual en va 
formar part, i el seu llibre, amb els anys, s’ha convertit en un document 
històric de primer ordre sobre la immigració a Catalunya. Actualment 
torna a tenir plena vigència. 

Amb l’objectiu de difondre la figura de Paco Candel i de provocar 
reflexió i sensibilització sobre el fet migratori, la Fundació Paco Candel, 
el Consorci per a la Normalització Lingüísitica i els departaments de 
Benestar Social i Família, Ensenyament i Cultura de la Generalitathan 
posat en marxa el programa “Paco Candel. Catalunya un sol poble. 
Diferents mirades migratòries i un sol fet”. Aquest programa proposa 
conferències, clubs de lectura i activitats didàctiques diverses, adreça-
des a la població en general, amb l’objectiu de recordar Paco Candel, 
promoure el raonament al voltant de la immigració i, alhora, afavorir la 
presa de consciència dels habitants de Catalunya sobre el fet que tots 
compartim una història, un present i un futur. 

Trobareu tots els materials del programa  al web:
http://www.fundaciocandel.org/

El 27 de novembre a les 18.00 h a la Biblioteca de Montornès ens 
trobarem per parlar de la immigració d’ahir i d’avui, tot comentant el 
llibre Petita història de Paco Candel, que forma part dels materials del 
programa i es pot descarregar d’Internet en PDF. 

Recomanacions: 
conèixer Paco Candel

Millorem el català 
enriquint el nostre 
vocabulari: enraonem, 
si us plau!
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En marxa les obres de l’Hotel 
d’entitats al carrer de Blas Infante

La Brigada Municipal d’Obres du a 
terme la rehabilitació de les plantes se-
gona i tercera de l’antic edifici d’habi-
tatges dels mestres de l’Escola de Sant 
Sadurní per convertir-les en un equipa-
ment amb serveis per a les associacions.

L’Hotel d’entitats completarà la reforma de 
l’edifici municipal del carrer de Blas Infante que 
es va iniciar amb el condicionament de la plan-
ta baixa i la zona d’aparcaments per a instal·lar 
el menjador nou de l’Escola Sant Sadurní.

treballs de condicionament d’una de les Plantes destinades a l’hotel d’entitats.

rosa cortés moliner

S’obre un espai de coneixement personal per a dones a través del teatre. L’objectiu 
del taller gratuït, que es fa els dimarts de 15 a 16.30 h a Montbarri, és ajudar les dones a 
aprendre a desenvolupar les seves capacitats expressives i de comunicació. Es tracta de 
compartir un espai de relació en un ambient distès. |

El Casal de Cultura dóna suport a la difusió 
de la iniciativa que ha de permetre la publica-
ció del llibre Eva de les mil llunes de Rosa Cortés 
Moliner. Al poble se la recorda perquè hi va tre-
ballar com a animadora sociocultural durant 
25 anys fins que va haver de deixar la feina, ara 
en fa set, a causa d’un càncer.

L’obra conjuga poemes de Teresa Costa-Gra-
munt, amb fotografia i pintures de la mateixa 
Rosa Cortés que li serveixen per explicar de ma-
nera molt personal la lluita contra la malaltia.

Una part dels diners que s’arribin a recaptar 
amb la venda del volum es destinarà a la Fun-
dació Institut Recerca de l’Hospital Santa Creu i 
Sant Pau on l’autora encara rep tractament.

Per tirar endavant la publicació s’ha cercat la 
fórmula del micromecenatge, que permet el 
finançament de projectes amb petites aportaci-
ons individuals. En aquest cas, les contribucions 
es poden fer per Internet a través de la platafor-
ma Verkami (www.verkami.com). A més del Casal 
de Cultura, altres equipaments com la Biblioteca i 
l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Tea-
tre, han fet extensiva la proposta als seus usuaris i 
l’han difós a través de les xarxes socials. |

Eva de les mil 
llunes, un projecte 
de micromecenatge 
cultural solidari

L’equipament per a les associacions tin-
drà despatxos per a la gestió administrativa, 
sales polivalents per a activitats i reunions, i 
espais d’office i d’emmagatzematge de ma-
terial.

Les dependències es posaran a la dispo-
sició d’entitats locals sense ànim de lucre i 
que tinguin finalitats cíviques o socials. Han 
d’estar legalment constituïdes i apuntades 
al registre municipal d’entitats. Quedaran 
excloses les que tinguin interessos comer-
cials o professionals. |
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10 podis per al Karate en
el Campionat de Catalunya

El Pavelló Municipal d’Esports va acollir l’11 
d’octubre el Campionat de Catalunya de Kara-
te de les categories Cadet, Júnior i Sub21, or-
ganitzat per la Federació Catalana de Karate i 
Disciplines Associades.

Els esportistes del Club Karate Montornès van 
demostrar, una vegada més, l’alt nivell de compe-
tició que els caracteritza. En total van aconseguir 
10 medalles (6 d’or, 2 de plata i 2 de bronze). |

arribada a la meta de driss lakhouaja
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El corredor del Club Esportiu Montornès Atleti-
mes Driss Lakhouaja va ser el guanyador de la 
Cursa de la Mercè celebrada a Barcelona el 28 
de setembre . Lakhouaja va ser el més ràpid dels 
18.000 participants amb un temps de 30:08. 
L’atleta del Montornès ja havia guanyat la prova 
l’any 2007, i el 2009 i 2012 havia estat segon. |

Driss Lakhouaja s’imposa 
en la Cursa de la Mercè

Bicicletada popular. El 12 d’octubre es va celebrar una altra edició de la Bicicletada po-
pular organitzada pel Club Ciclista Montornès i vinculada, en aquest cas, amb la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura. |

El jove pilot Yago Domínguez Oliva de 9 
anys, Campió de Catalunya d’Enduret 50 cc. |

la bicicletada al seu Pas Per la Plaça de la font

el yago amb el seu Pare, alfons, als estudis de ràdio 
montornès

un moment de la comPetició
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Fins molt molt aviat “Pepelu”!!!

En el Ple del mes d’octubre, el nostre company José 

Luís Campos ha oficialitzat la renúncia a la seva acta 

de regidor. En José Luís posa així punt i final a més de 15 anys com a 

regidor d’aquest Ajuntament, dels quals ha viscut dues etapes de govern, 

la primera durant la legislatura del 1999, i la darrera des del 2011 ençà, 

la resta com a regidor a l’oposició.

S’inicià en l’associacionisme i l’activisme juvenil i sindical, va ser regi-

dor de Joventut i Festes, i a ell se li han d’atribuir els inicis de la música i 

els espais juvenils en la Festa Major o el foment de la participació de les 

entitats en la vida del poble, entre d’altres iniciatives.

D’altra banda en la recent etapa que començàvem amb il·lusió el 

2011, la seva feina ha estat indispensable en la construcció de l’Institut 

Marta Mata, la reorganització i millora del Departament de Territori i la 

Policia Local; el Pla d’Inversions 2014-2015, que ara comencem a execu-

tar amb la Passera a Montornès Nord, la remodelació de Can Saurina, 

Pintor Mir, o l’espai Polivalent.

Treballador incansable hem d’agrair-li l’esforç dedicat durant tots 

aquests anys al grup municipal, prenent el relleu en la direcció d’ICV i la 

formació de la coalició ICV-EUiA. També l’humor, la serenor i l’experièn-

cia, el patiment en els moments durs del 2007 i l’entrega constant per 

millorar Montornès.

Et dediquem aquesta editorial, un comiat més que merescut. Estem 

segurs que en aquesta nova etapa, seguirem fent grans coses junts en el 

futur que tenim per endavant!!!

Un altre projecte perdut

La passada legislatura vam aconseguir una 

subvenció de 560.365 € per a la construcció d’una residència de 120 

places fixes i 40 de centre de dia. Aquesta subvenció, acceptada en data 

22 d’abril de 2010, ha sofert en els darrers anys dos canvis de destinació.

El govern municipal actual va demanar a la Generalitat, en data 2 

maig de 2012, que aquesta subvenció anés destinada a adequar la 

Masia Ca l’Espasell com a nou Casal d’avis a Montornès Centre, i així 

destinar l’ac tual Casal a dependències municipals. El setembre de 2014 

el mateix govern d’ICV-EUiA ha demanat un nou canvi per tal que 

aquesta subvenció finalment es destini a la passarel·la sobre el riu i una 

pista polivalent.

Des de el Grup Municipal Socialista volem utilitzar aquest espai per 

respondre a tots aquells veïns i veïnes que s’han adreçat a nosaltres per 

preguntar-nos sobre les afirmacions que els han arribat i que diuen que 

aquesta subvenció no existeix.

També volem fer palesa la nostra decepció en veure que finalment, 

una subvenció aconseguida per fer un equipament tan necessari i que 

va generar tanta il·lusió, s’ha diluït completament i s’ha fraccionat per 

anar a parar a projectes ja existents.

Primer ens van canviar un equipament de primera necessitat per 

un equipament necessari, però destinat a l’oci. Tot això amb l’excusa 

de mantenir un benefici per a la gent gran. Finalment, ni gent gran, ni 

projecte propi, ni il·lusions... tan sols guspires d’un somni que un dia va 

tenir un equip de govern. 

Un estiu atípic

La veritat que aquest estiu ha estat molt atípic, primer 

no ha fet la calor (meteorològicament parlant) a què 

ens té acostumats d’altres anys. Ara bé, l’estiu ens ha portat altres 

calors que sí que hem notat al nostre municipi com per exemple la 

mobilització que vam prendre sobre el Casal d’avis de Montornès 

Centre, el que nosaltres vam denunciar en el Montornès Viu de juliol 

del 2013 i altres debats ens els quals l’equip de govern ICV-EUiA només 

defensaven de fer-lo perquè si no es perdrien les subvencions.

CiU demanava que la nova ubicació del Casal no correspondria amb 

un edifici modern i més ben ubicat, que s’havia de veure aquest equi-

pament amb una major visió de futur perquè no s’haguessin de plan-

tejar més ampliacions o noves ubicacions al cap de poc temps. També 

aquest estiu hem tingut l’anunci que a partir de l’u de novembre el 

Complex Esportiu passarà a mans municipals, què vol dir això? Doncs 

que els serveis que es prestaran seran millors, no prevaldrà l’interès de 

guanyar diners com fins ara, sinó el benestar i servei a l’usuari. També 

a les acaballes de l’estiu hem tingut la nostra Festa Major, amb un 

programa continuista, amb molt poca imaginació per part municipal. 

Sort en tenim de les nostres entitats que donen un caire molt més 

festiu i participatiu, per això nosaltres us donem les gràcies, entitats 

de Montornès, i us encoratgem a seguir amb aquest esperit i aquesta 

empenta que us caracteritza.

Bajada de impuestos en este ayuntamien-
to, ¿para cuándo?

Es bien sabido que el gobierno central, cuando la econo-

mía lo ha permitido, baja los impuestos: IRPF Enero 2015. Poca repercu-

sión va a tener en Catalunya cuando el gobierno de CiU, con el apoyo 

de ERC no bajará el tramo autonómico que es el más alto de Europa. Por 

este motivo hemos hecho la propuesta al gobierno local, teniendo en 

cuenta que las arcas municipales lo permiten y sin hacer ningún recorte, 

de bajar los impuestos y tasas para el 2015, entre un 3% y un 6%.

El paro registrado en el municipio es uno de los mas altos de la comarca 

y es necesario estimular la economía. ¿Cómo mejor hacerlo? Entre 

otras medidas que este gobierno no está tomando, hay la de bajar los 

impuestos directos locales. ¿Cómo podemos asumir menos ingresos? 

Sería asumida una parte por el superávit previsto en las liquidaciones 

del 2014. Y, sobretodo: ¿para qué queremos tener dinero en los bancos, 

cuando hay gente que lo esta pasando muy mal? Estos argumentos no 

han servido para que el gobierno local rectifique y haga realidad lo que 

dice su programa electoral: crear empleo y activar la economía, entre 

otras propuestas incumplidas.

Finalmente han aprobado todo lo contrario haciendo trampa. Bajan la 

tasa de basuras, porque el coste real también ha bajado y eso ha sucedido 

en casi todas las administraciones locales de Catalunya, pero, en cambio, 

si miramos la totalidad de ingresos previstos de impuestos, tasas 2015, van 

a recaudar más. Aunque lo quieran disfrazar de diferentes maneras, los 

números son los números y una vez más de izquierdas poco son!

| Grups Municipals |
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| Els dilluns de novembre |
L’hora del conte: “Tapes variades”. A les 18 h, a la Biblioteca
Voluntariat per la llengua. De 16 a 18 h, a la Biblioteca

| Els dimarts |
TÀNDEM. Practica la conversa en anglès.
De 18.30 a 19.30 h, a la Biblioteca

| 5 de novembre |
Parlem de llibres. Tertúlia literària: “La societat literària i de pastís de 
pela de patata de Guernsey”

| 7 de novembre |
TÀNDEM juvenil. Converses en anglès en parella
A les 18.15 h per a joves de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerar

| 7 de novembre |
Club de la lectura infantil: “El meu nom és Stilton, Geronimo 
Stilton”
Activitat per a infants de 8 a 12 anys. De les 17.30 a 18.30 h, a la 
Biblioteca

| 11 de novembre |
Taller de decoració de sabons del Banc del Temps
De 17.30 a 19 h, a l’Espai Cultural Montbarri. Inscripcions al teléfon 
93 572 20 77 o enviar correu a bdt-laxarxa@montornes.cat

| 16 de novembre |
Mercat de Segona Mà
De 9.30 a 15 h, a la plaça del Poble

| 19 de novembre |
Xerrada d’ADIM “Salut i homes: Diada Internacional dels Homes”
A les 19 h, a la Biblioteca

| 20 de novembre |
Club de lectura fàcil en català: “La tempesta”
A les 9.30 h, a la Biblioteca

| 26 de novembre |
Nascuts per llegir. “Anem de festa, lluna”
A les 17,30 h, a la Biblioteca

CONCERTS A MASFERRER
8 de novembre: The Downtown i Los Finkbrown
22 de novembre: Pakito’s fest VII

CICLE “LA CIuTAT COM A ESCENARI”
Projecció de les pel·lícules:

6 de novembre:“Tapas”
A les 19 h, a l’Espai Cultural Montbarri

27 de novembre: “El efecto Iguazú”
A les 19 h, al Teatre Municipal

CICLE MúSIquES DEL MóN

8 de novembre: La Malinche. 
Fusió de música llatinoamericana i flamenca.
A les 20 h a l’Espai Cultural Montbarri

15 de novembre: L’hort de fireta. 
Músiques tradicionals d’arrel ibèrica i d’autor.
A les 20 h, a l’Espai Cultural Montbarri

TRENquEM EL SILENCI

Programa del Dia Internacional contra la violència masclista
Del 15 de novembre al 19 de desembre




