
L’Ajuntament 
treballa per posar en 
condicions el Complex 
Esportiu Municipal

L’Ajuntament ha recuperat la gestió directa del Complex Esportiu 
Municipal (CEM) i ha hagut de posar en marxa diverses obres de 
reforma i de reparació urgents perquè l’equipament tingui les con-
dicions optimes de servei que cal per a posar-lo a disposició de les 

persones usuàries. La Brigada Municipal d’Obres i tècnics munici-
pals treballen en el condicionament i la millora de totes les instal-
lacions que fins ara gestionava la concessionària Gestió Esportiva 
Montornès SL.
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• Farmàcia Balcells
 C. Federico García Lorca, 12
 Telèfon 93 568 08 99

• Farmàcia Fontcuberta
 Av. de l’Onze de Setembre, 7
 Telèfon 93 568 17 48

• Farmàcia Forn (la Bòbila)
 C. Major, 55
 Telèfon 93 568 83 30

• Farmàcia Moreno
 Av. de l’Onze de Setembre, 40
 Telèfon 93 544 41 80

• Farmàcia Yáñez
 C. Riu Mogent, 5
 Telèfon 93 568 09 47
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crèdits

Finalment aquest mes de febrer s’ha fet efectiva la recuperació del Complex 

Esportiu per al poble de Montornès. A partir d’ara s’inicia una nova etapa de 

gestió directa des de l’Ajuntament, que ha de garantir la total transparència del servei, la bona gestió 

econòmica, el bon manteniment de les instal•lacions i la bona qualitat de les activitats i de l’atenció a la 

ciutadania.

Ha estat un llarg procés que es va iniciar al 2012 quan, a partir de la primera auditoria seriosa que es 

va realitzar del servei, es van detectar diverses irregularitats en la gestió econòmica de l’empresa, cosa 

que va motivar que el govern local iniciés la suspensió del contracte.

En tot moment hem estat responsables i hem actuat fermament en la defensa dels interessos dels 

veïns i veïnes de Montornès i del bé comú. Apostem ara per la gestió pública convençuts que és la millor 

manera de garantir-los, com hem fet amb la remunicipalització del servei d’aigües, de l’enllumenat 

públic o de diversos projectes d’obres i manteniment de la via pública.

Hem hagut de tancar el complex de manera provisional per tal de poder auditar l’estat de les 

instal•lacions, realitzar les obres i reparacions necessàries, les tasques de manteniment i la posada a punt 

de la maquinària, així com la contractació del personal del nou servei. Tenim el compromís de poder 

tornar a obrir en poques setmanes i que noteu la diferència. 

Garantirem, a més, tota la informació i les compensacions en les activitats dels usuaris que es vegin 

afectats. Aprofi to per tornar a demanar-vos disculpes i per sol•licitar la vostra comprensió per aquestes 

actuacions. Val a dir, però, que,en tot aquest procés, l’empresa gestora no ens ho ha posat fàcil per poder 

facilitar-vos la informació que mereixeu.

Vull deixar ben clar que el govern local en cap moment s’ha desentès de la situació dels treballadors 

del complex, i vam ser els primers a donar-los suport quan van començar els problemes amb l’empresa. 

Ha estat ara, quan una resolució del jutge ha fet fracassar la seva estratègia de forçar la subrogació 

directa a l’Ajuntament, i l’empresa els ha acomiadat. 

El poble no pot acceptar el xantatge d’una empresa que només pensa en el seu benefi ci i que pretenia, 

a sobre, que paguéssim els seus deutes, entre d’altres, amb la Seguretat Social. Insisteixo, al govern ens 

correspon la defensa del bé comú, i això és el que hem fet.

José A. Montero. Alcalde

Montornès recupera el Complex 
Esportiu Municipal

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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• Reparació de la coberta de la piscina per evi-
tar fi ltracions a l’interior.
Bar de les piscines cobertes
• Substitució del fals sostre degradat. Millora 
de la il·luminació i dels acabats interiors.
Vestíbul de les piscines cobertes
• Ampliació de la recepció i millora de l’accés 
als vestidors (foto 4).
• Substitució dels plafons de fusta de les pa-
rets degradats per uns altres d’hidròfugs (fo-
to5). Millora dels acabats i de la ventilació.

En general, a totes les instal·lacions s’han fet 
treballs de pintura, recuperació de les comuni-
cacions i de la xarxa informàtica, i millora i po-
sada al dia del sistema de climatització. A més 
s’ha netejat l’entorn de les piscines d’estiu. |

| Actualitat |

L’Ajuntament treballa per posar en 
condicions el Complex Esportiu Municipal

Aquests són els treballs:
Pavelló d’esports
• Reparació de la coberta afectada per humi-
tats provocades per condensacions i fi ltraci-
ons d’aigua.
Piscines cobertes
• Impermeabilització per reparar pèrdues d’ai-
gua al canal de recollida perimetral de la pis-
cina petita i repàs de la vorada del vas. Substi-
tució dels impulsors d’aigua (foto 1).
• Condicionament del paviment a l’entorn de 
les dues piscines (foto 2).
• Reparació del fals sostre afectat per humi-
tats i substitució de les plaques malmeses 
(foto 3).
• Revisió instal·lacions del tractament d’aigua.

L’Ajuntament ha recuperat la gestió directa del Com-
plex Esportiu Municipal (CEM) i ha hagut de posar en 
marxa diverses obres de reforma i de reparació urgents 
perquè l’equipament tingui les condicions optimes de 

servei que cal per posar-lo a disposició de les persones 
usuàries. La Brigada Municipal d’Obres i tècnics muni-
cipals treballen en el condicionament i la millora de totes 
les instal·lacions que gestionava la concessionària.

1 2

4

5
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Més de 300 persones van assistir a les tres xer-
rades organitzades, entre novembre i gener, 
en el marc del Pla Educatiu de Ciutat (PEC) 
amb la família com a protagonista. La relació 
entre la família i l’escola és un dels eixos priori-
taris d’aquest pla elaborat amb la participació 
d’entitats i estaments educatius. |

BREUS

Les famílies segueixen
les xerrades del PEC

L’Ajuntament torna a posar en marxa cursos 
especialitzats per a persones sense feina i que 
siguin usuàries de la Borsa de Treball Munici-
pal. S’impartirà formació en soldadura i com 
a monitor/a de lleure. També s’inicia la sisena 
edició del curs de capacitació en línies d’en-
vasament, que inclou l’expedició dels carnets 
de conducció de carretó elevador i de mani-
pulació d’aliments, i que s’organitza amb la 
col·laboració de l’empresa COBEGA. |

S’inicia més formació
per fomentar l’ocupació

El veïnat col·labora per millorar 
la mobilitat al poble

Una passejada pels carrers de Mon-
tornès i una sessió de debat públic 
són dues de les accions que s’han dut 
a terme en el marc de la redacció del 
Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 
(PMUS). El Pla ha començat amb 
l’estudi de la situació actual i fi nalit-
zarà amb propostes concretes de mi-
llora consensuades per les persones 
participats.

La redacció del Pla de Mobilitat Urbana i 
Sostenible (PMUS) ha de permetre aconse-
guir desplaçaments més sostenibles i segurs 
al poble ja sigui a peu, en bicicleta, en trans-
port públic o en cotxe.

DURANT LA PASSEJADA ES VA PRENDRE NOTA DE LES OBSERVACIONS VEÏNALS

L’Ajuntament, amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona, està impulsant l’elaboració 
del PMUS per al període 2015-2021. El Pla in-
clou un acurat estudi tècnic sobre la mobilitat 
a Montornès, i compta amb un procés parti-
cipatiu perquè la ciutadania hi digui la seva i 
intervingui directament en la diagnosi de la 
situació actual i en faci propostes de millora.

A començament de febrer una trentena de 
persones van participar en una passejada que 
es va organitzar amb l’objectiu d’identifi car 
les principals difi cultats i facilitats que hi ha 
en relació a la mobilitat. Els resultats d’aques-
ta jornada i les aportacions del veïnat es van 
debatre públicament fa uns dies en una reu-
nió al Casal de Cultura. |

XERRADA “LÍMITS DES DEL RESPECTE” DEL PEDIATRA I ESCRIPTOR, 
CARLOS GONZÁLEZ
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PRESENTACIÓ DE L’OFICINA DEL BARRI (2013)

L’AJUNTAMENT VA FER ONEJAR LA BANDERA IRISADA EL MES DE JUNY 
AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI

L’Ofi cina del barri va atendre 
més de 1.300 persones el 2014

La demanda d’informació sobre ser-
veis municipals i qüestions relacio-
nades amb ocupació i formació, di-
namització comercial i rehabilitació 
d’habitatges han centrat bona part 
de les consultes veïnals. 

Durant l’any 2014 l’Ofi cina del barri va aten-
dre un total de 1.320 persones, el 90% de 
les quals són veïnes de Montornès Nord. La 
majoria tenien edats compreses entre 35 i 45 
anys, i el 72% era de nacionalitat espanyola, 
mentre que el 16% tenia origen magrebí. Per 
sexes, hi havia dones i homes en el mateix 
percentatge. 

Més de 400 persones van demanar infor-

mació sobre els serveis que ofereix l’Ajunta-
ment i la mateixa Ofi cina del barri. La rehabili-
tació d’habitatges, l’ocupació i la dinamització 
comercial també van centrar bona part de les 
consultes. Especial atenció mereix l’assessora-
ment a comunitats veïnals amb un centenar 
d’actuacions. 

A més de gestionar el Projecte d’Interven-
ció Integral de Montornès Nord, l’Ofi cina del 
barri acull els serveis d’acollida, de mediació 
ciutadana i d’informació i atenció a les dones, 
que en conjunt, van aglutinar 270 accions.

La major part de les consultes (953) es van 
atendre a les instal•lacions de l’Ofi cina, men-
tre que 325 van arribar per telèfon i 48 a través 
del correu electrònic. |

L’Ajuntament de Montornès és el primer de 
Catalunya a implementar la Llei de drets de 
persones lesbianes, gais, bisexuals, transgè-
neres i intersexuals (LGBTI) i contra l’homofò-
bia, aprovada pel Parlament el mes d’octubre. 

L’alcalde, José A. Montero, ha acordat amb 
el Front d’Alliberament Gay de Catalunya 
(FAGC) la posada en marxa d’una campanya 
de divulgació de la llei i de tallers específi cs 
per a les persones que treballen al Consistori.

 L’Ajuntament té prevista la incorporació d’un 
servei d’atenció en temes de diversitat sexual, 
i la sol•licitud a la Generalitat d’un protocol per 
recollir les denúncies per fets homòfobs.

L’acord dóna compliment al compromís, 
adquirit pel Ple al juny, en declarar Montornès 
“poble respectuós amb la diversitat sexual i 
amb la realitat de LGBTI i contrari a la discri-
minació de les persones per raó de la seva 
orientació i/o identitat sexual”. |

Montornès 
capdavanter en la lluita 
contra l’homofòbia
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L’alumnat de 3r de primària balla ‘El meu Montornès’ . Prop de 200 alumnes de les 
5 escoles del poble van ballar junts la sardana ‘El meu Montornès’ el 6 de febrer, al Pavelló 
Municipal d’Esports .|

Casal de la Gent Gran de Montornès Nord. La Brigada Municipal d’Obres ha dut a 
terme els treballs de reforma que han inclòs la creació d’un espai per a magatzem i la instal-
lació amb nou mobiliari. |

BREUS

Mireia Toledo, Judith Seguer i Marina Sánchez 
són les guanyadores dels Premis a l’Excel·-
lència Acadèmica del curs 2013-2014, convo-
cats per l’Ajuntament. Durant les cinc edicions 
dels Premis, 12 noies i 2 nois han aconseguit 
aquests guardons que premien l’esforç i el ta-
lent estudiantil. |

L’excel·lència acadèmica 
a Montornès es compta 
en femení

El municipi ha ingressat 97.315,37 euros cor-
responents al retorn dels cànons pel reciclat-
ge de l’any 2014 i a la venda del paper i cartró 
comercial. La despesa de la recollida selecti-
va va ser de 102.803,82 euros, per la qual el 
cost real del servei s’ha reduït fi ns als 5.488,45 
euros, gairebé 7.000 euros menys que l’any 
anterior. El canvi de gestió i la reestructuració 
del servei de recollida de paper-cartró, enva-
sos i vidre ha representat en els darrers anys 
un estalvi de 165.381,3 euros. |

165.000 euros d’estalvi
en la recollida selectiva
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“Nosaltres decidim”, 8 de març 
Dia Internacional de les Dones

Fins al 12 de març es duran a terme 
les activitats programades a l’entorn 
del Dia Internacional de les Dones. El 
8 de març, coincidint amb la Mitjà 
Marató de Montornès, es correrà per 
la igualtat de gènere.

L’exposició Dones al descobert obre el pro-
grama que compta amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones per la Igualtat de Mon-
tornès i l’Associació 14 d’abril. Recuperem 
memòria per recuperar drets. 

Aquest any la Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat ha treballat coordinadament amb 

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

el Club Esportiu Montornès Atletisme per ce-
lebrar la Mitjà Marató Montornès-Montmeló-
Vilanova-La Roca, el dia 8 de març, Dia Inter-
nacional de les Dones, amb l’objectiu de fer 
visible la participació de les dones en tots els 
àmbits socials, incloent l’esportiu, on sovint 
resten invisibilitzades. 

Des del desembre, un grup de 30 veïnes es 
preparen per disputar la prova de 6 km sota la 
supervisió del club.

El programa també inclou taules informa-
tives, la 4a edició del Sopar de Dones, l’es-
pectacle La penosa història de Penélope López, 
cinefòrum, teatre i xerrades. |

Les obres de la passarel•la avancen. La construcció enllaçarà Montornès Nord i Mon-
tornès Centre per sobre del riu Mogent. L’actuació es complementa amb el condiciona-
ment del camí fl uvial. |

Som una associació que neix al poble  
quan un grup de pares de nens i nenes 
amb Asperger, Tdah, discalcúlia, dislèxia, 
etc. es reuneixen per parlar dels seus fi lls. 
La idea de fundar aquesta associació va 
sorgir veient la incomprensió que esta-
ven patint els nostres fi lls en edat escolar. 
Així vam néixer! Amb la fi nalitat d’ajudar 
pares i mares d’infants, diagnosticats o 
sense, i fer-los saber que no estan sols. 

Un altre dels nostres propòsits és reu-
nir els nens i les nenes per fer activitats, 
perquè en gaudeixin junts. L’associació 
no deixarà de lluitar per l’acceptació dels 
fi lls de les famílies que en formen part, 
però també per l’acceptació de tots els 
infants, també dels teus!

Volem fer xerrades de conscienciació 
als pares i/o professionals perquè puguin 
entendre el comportament o reacció 
dels nens que tenen algun tipus de di-
fi cultat.

Només dir-vos que tenim molta il·lusió 
per poder prosperar i donar les eines que 
estiguin al nostre abast per fer que la vi-
da sigui menys complicada, perquè per a 
nosaltres No hi ha cap nen diferent en un 
món ple de diversitat.

Més Info: creixerieducarenfamilia@
gmail.com

Associació Créixer i educar
en família

No hi ha cap nen 
diferent en un món 
ple de diversitat
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ELS VEÏNS OPINEN...

Si, creo que ha cambiado. Veo mucha gente 

joven haciendo cola para recoger el lote de 

alimentos frescos. También hay inmigrantes.

ISABEL FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ
74 ANYS

Jo crec que sí, que ha 

canviat. Els serveis soci-

als estan per ajudar la 

gent quan ho necessiti. 

Abans em trobava amb amics al bar per fer un 

café i ara ja no hi van perquè han d’ajudar els 

seus fi lls. Aquesta és la realitat.

Creo que sí. Tengo una 

vecina que colabora 

en Cáritas y yo echo una mano en campañas 

concretas, y sí, hay mas gente del pueblo aunque 

también inmigrantes.

FRANCISCO ORIOL ESPÍN
90 ANYS

CASILDA REGUERA 
RODRÍGUEZ
63 ANYS

Sí que ha cambiado. 

Antes iban personas 

extranjeras y ahora, por 

circunstancias de la falta de trabajo, las necesi-

dades básicas no quedan cubiertas y acuden a 

Servicios Sociales muchas más familias de aquí.

PABLO SÁNCHEZ PORRO
37 ANYS

I tant que ha canviat 

i bastant sobretot en 

el poble. Ara veus gent del poble que abans no 

anava i ara si que hi va, gent gran... Ja no són tots 

immigrants.

Si, si que ha cambiado el 

panorama. Antes habia 

más inmigrantes y aho-

ra hay más gente autóctona. Ahora las familias 

que tienen gente a su cargo, y no tienen trabajo, 

solicitan ayudas.

LEO GARCÍA CARO
44 ANYS

ADRIÀ BAUTISTA RODENAS
18 ANYS

Serveis Socials: el compromís d’ajudar les persones en temps de crisi
L’Ajuntament gairebé ha duplicat en els darrers anys els 
recursos destinats a Serveis Socials. El 2012 la despesa es 
va situar en 518.062,13 euros, mentre que el 2013, va arri-
bar als 927.938,85 euros.

Aquestes xifres representen un 2,82% del pressupost mu-
nicipal de 2012 i el 5,28% del de 2013. A punt de tancar 
els comptes de 2014, es calcula que la despesa superarà 
aquests números.

Creu que el tipus de persones usuàries de Serveis Socials ha canviat amb la crisi?

 Adequar el servei a les necessitats de la ciu-
tadania

 En total l’any passat hi ha comptabilitzades 
5.913 actuacions,  que han donat resposta a 
problemàtiques de tipus econòmic,  però tam-
bé de forma important a altres relacionades 
amb l’aprenentatge,  la salut,  les drogodepen-
dències o els maltractaments.
En aquest context,  l’any 2014 es van realitzar 
4.866 hores d’atenció domiciliària a persones 
que ho necessitaven.

 Per poder fer front a les necessitats d’aten-
ció social del municipi s’ha estructurat un ser-
vei format per una vintena de professionals 
que actuen tant a les dependències de l’Ajun-
tament com acudint a les llars i treballant de 
forma transversal amb els equipaments mu-
nicipals,  altres professionals especialistes i els 
centres educatius.

 Braç a braç amb el voluntariat
 La implicació del voluntariat ha estat clau per 
poder tirar endavant projectes com el men-
jador social que,  a més de proporcionar un 
àpat diari a una dotzena de persones grans,  el 
fa arribar al domicili de sis persones més que 
no es poden desplaçar.  El juliol de 2014,  es va 
constituir l’associació Volumont,  que col·labora 
activament en programes com el repartiment 
d’aliments frescos a unes 150 famílies,  l’acom-
panyament de persones,  la campanya nada-
lenca “Un somriure per a tothom” i que aporta 
nous valors com el club de lectura de gent gran 
amb la Residència Masia Alzina. |

Evolució de les despeses en Serves Socials

Ajuts d’urgència social 2014

Necessitats de la ciutadania

ANY 2014

Població de 
Montornès

Persones usuàries 
de Serveis socials

% de població atesa Casos de seguiment 

16.300 persones 3.976 persones 24,4% 1.757

Gairebé una de cada quatre persones que viuen a Montornès han estat ateses en algun moment 
durant el darrer any pel Departament de Serveis Socials.

Una de les demandes que més han augmen-
tat entre les persones usuàries de Serveis Soci-
als, han estat les sol·licituds d’ajuts de caràcter 

urgent per cobrir necessitats com l’habitatge, 
subministraments, medicaments, transports o 
alimentació.

PERSONES VOLUNTÀRIES PREPAREN LOTOS D’ALIMENTS
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FRAGMENT DEL RETAULE DE LA ESGLÉSIA DE LA SANTA CREU DE MALLORCA

UNA DE CATALÀ, SI US PLAU!

REYES BARRAGÁN GUTIÉRREZ. TÈCNICA DE 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE OFICINA DE 
CATALÀ DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

AV. MOGENT, 2 · 08170 MONTORNÈS

TEL. 93 572 17 19
MONTORNES@CPNL.CAT • WWW.CPNL.CAT.

ATENCIÓ AL PÚBLIC D’OCTUBRE A FEBRER DE DILLUNS 
A DIVENDRES DE 10 A 13 H I TAMBÉ DIMARTS I 
DIJOUS DE 17 A 19 H.

Confesso que, fa temps, quan un amic em va deixar anar l’ expres-
sió: “tu rai, que totes et ponen”, no vaig entendre què em volia dir. Es 
pot dir que jo era , en aquells moments, catalanoparlant de feia poc 
i encara no controlava la part “lúdica” de la llengua: les frases fetes, 
les dites, les locucions, les expressions populars... 

En primer lloc, què és això de “RAI”? Aquesta és una paraula en pe-
rill d’extinció i, francament, és una pena. La trobem en expressions 
com: “això rai”, “ara rai”, “tu rai”, “malament rai” i “encara rai”. Segons el 
diccionari, “rai” és un “mot que, posposat a un membre d’una oració, 
introdueix o emfatitza un sentit satisfactori que contrasta amb allò 
que es desprèn del context lingüístic, més o menys ampli, o amb 
allò que es pressuposa o se sobreentén”. Sembla embolicat, però a 
l’entrada del diccionari també trobem alguns exemples aclaridors: 
“En Pere rai; ell no està tan mal ferit i segur que se’n sortirà”; “Ara rai, 
que ja hi ha una carretera; abans sí que era difícil arribar-hi!”. Però, “rai” 
s’utilitza sobretot en l’expressió “això rai”, una estructura que s’està 
arraconant per deixar pas a l’expressió “cap problema”. Un exemple 
seria “—He oblidat les claus de l’ofi cina/ —Això rai! No et preocupis, 
porto les meves”, la tendència actual seria dir: “—Cap problema! No 
et preocupis, porto les meves”. 

Proposo des d’aquí recuperar l’ús de “rai”, més nostrat, més creatiu, 
apte per a tots els registres... no com “cap problema” que és una ex-
pressió més pròpia del llenguatge juvenil. Ah, i si algú us diu “tu rai, 
que totes et ponen!” us està dient que no us queixeu, que vosaltres, 
en comparació amb la resta dels mortals, sou uns afortunats, perquè 
si “totes et ponen” (les gallines ponen ous per a tu) vol dir que tot 
et va bé. |

Ramon Llull és una de les fi gures més grans de la llengua catalana, 
enguany commemorem el 700 aniversari de la seva mort. Filòsof, te-
òleg, científi c, predicador i literat, Ramon Llull va viure entre 1232 (o 
1235) i va morir el 1315 (o 1316). Des delpunt de vista de la llengua 
Ramon Llull és un personatge cabdal, ja que gràcies a ell el català 
passa de ser una llengua escrita incipient a disposar d’una obra ci-
entífi ca de primera magnitud. A Llull se’l considera el creador de la 
prosa catalana perquè va utilitzar el català per expressar-hi idees en 
pràcticament totes les branques del saber organitzat del moment, 
cosa que no va passar a cap altra llengua romànica ni europea fi ns 
molt més tard, perquè la llengua de cultura de l’època era el llatí. 

Com que la seva intenció era difondre el saber entre el poble és 
normal que utilitzés el català, però també va escriure en llatí, àrab i 
occità. Llull va saber combinar les diverses llengües dels seus possi-
bles lectors, per això podem dir que el plurilingüisme és un dels trets 
més destacables de la seva personalitat intel•lectual.

Es conserven més de 250 llibres de Ramon Llull i la seva obra ha 
esta llegida i estudiada en totes les èpoques fi ns ben bé el segle XVIII. 

Amb aquestes línies només podeu fer-vos una petita de qui va ser 
Ramon Llull. Si voleu saber-ne més:
• http://quisestlullus.narpan.net/
• http://lletra.uoc.edu/ca/autor/ramon-llull
• Rutes per seguir les passes de Llull a Mallorca: http://www.rutasra-

monllull.com/
• Patronat Ramon Llull. http://www.patronatramonllull.org/

Recomanacions: Saps 
qui era Ramon Llull?

Millorem el català ‘Tu 
rai, que totes et ponen!’
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Montornès 
surt al carrer 
per celebrar 
el Carnaval

Acaba el procés participatiu per a l’elaboració del Pla Jove. Durant els darrers 
mesos més de 600 joves del poble hi han dit la seva a través d’enquestes i de grups de 
debat i discussió. |

BREUS

Una seixantena de membres d’associacions 
locals van participar el 9 de febrer en una xer-
rada formativa organitzada per l’Ajuntament 
sobre les noves disposicions legals que les 
obliguen, entre altres coses, a presentar l’Im-
post de Societats. El 31 de desembre de 2014 
també va entrar en vigor la Llei de Transpa-
rència que imposa a les associacions publi-
car els ajuts que reben de l’administració. Ai-
xí mateix, han de complir la Llei de Prevenció 
de Blanqueig de Capitals que obliga a infor-
mar sobre el registre de persones donants i 
benefi ciàries dels recursos de l’entitat. |

Suport a les entitats per 
afrontar les novetats 
legislatives

Una vegada més el poble ha viscut 
amb intensitat l’acte central del Car-
naval que s’ha consolidat com un 
dels esdeveniments festius més multi-
tudinaris de l’any. Al voltant de 650 
persones van participar a la rua de 
Carnaval i moltes més van assistir al 
lliurament de premis del Concurs de 
disfresses, a la plaça de Pau Picasso.

1R PREMI INDIVIDUAL INFANTIL: “LA MANTIS DANSAIRE”

1R PREMI PARELLA INFANTIL: “LEGO BODA”

1R PREMI GRUP: “DRAGON EXPERIENCE”1R PREMI PARELLA MIXTA: “ATRAPADOS”

1R PREMI INDIVIDUAL CATEGORIA ADULTA: “ALIEN”

1R PREMI PARELLA ADULTA: “TORRES EIFFEL I PISA”

1R PREMI COMPARSA: “ASTROXICS”
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La Mitja, compromesa amb
la igualtat de gènere

El 8 de març, coincidint amb el Dia Inter-
nacional de les Dones se celebra la Mitja Ma-
rató Montornès-Montmeló-Vilanova-La Roca 
que enguany arriba a la 22a edició. Per segon 
any consecutiu l’organització participa activa-
ment en la commeració d’aquesta diada i en 
la defensa dels valors que representa. El 4 de 
febrer, unes cinquanta persones, dones en la 

Campionat Comarcal Escolar d’Escacs del Vallès Oriental, Osona i Maresme. 
El Pavelló va acollir el 7 de febrer la 3a Jornada d’aquesta competició en què participen al 
voltant de 300 jugadors. El Club d’Escacs Montornès hi té 9 jugadors. |

L’EQUIP FEMENÍ, CAMPIÓ DE CATALUNYA DE CROS

L’equip absolut femení i el promesa masculí 
del Club Esportiu Montornès Atletisme s’han 
proclamat recentment Campions de Catalu-
nya de Cros per Clubs. A més, tant l’equip ab-
solut masculí, com Abdessamad Hemmi en la 
categoria promesa, han estat segons.

D’altra banda, Montse Mas és Campiona 
de Catalunya Absoluta dels 1.500 m en pista 
Coberta i Albert Herrero és bronze en llança-
ment de pes.

Pel que fa a la Marxa Atlètica, Mar Juárez és 
la millor de Catalunya en la categoria promesa 
dels 20 km marxa i tercera classifi cada absolu-
ta, mentre que David Pueyo es subcampió en 
els 20 km masculins. L’equip aleví masculí és 
segon i l’aleví femení tercer de Catalunya.

Finalment, Ivan Limia del Club Triatló Mon-
tornès ha aconseguit aquest mes el subcam-
pionat de Catalunya d’elit de Duatló. |

L’Atletisme continua 
fent créixer el seu 
medaller

seva majoria, van assistir a la xerrada “Dona i 
Esport” que es va dur a terme a la Biblioteca, 
i una trentena de veïnes es preparen per par-
ticipar a la prova dels 6 km sota la supervisió 
del Club Esportiu Montornes Atletisme.

Tota la informació sobre la prova i les ins-
cripcions es pot trobar a www.mitjamontor-
nes.com |
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Montornès destaca per les seves 
polítiques socials

Finalitza el mandat municipal i arriba el moment 

de fer balanços. Les famílies tenen moltes difi cultats, massa, però tenen 

un govern local al seu costat, que ha fet molt per plantar cara als 

problemes.

La crisi i l’atur afecten greument la població. En aquest moment 

caldria que, tant el govern de l’Estat com el de la Generalitat, posessin 

en marxa mesures urgents d’atenció a les famílies, i no ho fan. Són 

ajuntaments com el de Montornès els que donen la cara i procuren estar 

a l’alçada del moment.

Un ajuntament no té capacitat per acabar amb l’atur, però a Montor-

nès hem fet l’aposta estratègica per fomentar una ocupació de qualitat, 

garantint igualtat de condicions i formació amb els plans d’ocupació lo-

cals, de treball als barris i de totes les convocatòries del SOC, amb això hem 

alleugerit temporalment la situació de més de 300 persones i hem arribat 

a la previsió, per aquest 2015, de 800.000€ només en plans d’ocupació. 

Un cop més davant del retrocés d’altres administracions, hem im-

pulsat els dispositius d’inserció per a joves i dones, ajudant a la inserció 

laboral i el retorn als cicles formatius.

Hem impulsat projectes d’ajuts socials de gran impacte: programa 

d’alimentació fresca, amb l’imprescindible voluntariat; d’acompanya-

ment escolar; de medicaments; de subministraments; d’ impostos i de 

transport o d’escolaritat, que ens han portat a atendre més de 4000 

veïns/es cada any i quasi a triplicar-ne el pressupost, 657.000€.

Eva Díaz Medina relleva Daniel 
Cortés Martín com a portaveu 
del grup municipal socialista a 
l’Ajuntament de Montornès 

Després d’ haver estat triada per unanimitat com a candidata a 

l’alcaldia de Montornès amb el lema ‘Compromís i valentia’, Eva Díaz és 

la primera dona socialista que es converteix en portaveu a l’Ajuntament 

de Montornès substituint Daniel Cortés.

Des del nostre grup volem donar les gràcies al nostre ex-alcalde per la 

seva implicació personal durant 8 anys com a alcalde que van transfor-

mar el nostre municipi. Montornès va fer el major canvi social, cultural, 

urbanístic i de serveis de tota la seva història.

Volem recuperar l’alcaldia de Montornès que es va perdre el 2011 

després que ICV-EUiA obtingués la majoria absoluta amb la seva gran 

mentida “Montornès Mereix Més” quan la veritat és que, després de 4 

anys, Montornès està molt pitjor.

La nostra candidata ha començat a reunir-se amb les entitats i asso-

ciacions del municipi per tal de conèixer les seves necessitats, recollir les 

propostes i incloure-les en el programa electoral del nostre partit de cara 

a les municipals que se celebraran el proper diumenge 24 de maig.

On vas Montornès?

Tothom deu tenir molt present avui dia el que ha suc-

ceït al complex esportiu del nostre poble. L’Ajuntament, 

aprofi tant la seva majoria absoluta, va decidir rescatar la concessió 

de l’espai, sense consultar les altres forces polítiques del municipi. El 

posicionament de Convergència sobre aquest tema és que no s’han 

pogut fer pitjor les coses: en primer lloc diuen que el gimnàs tancarà 

un mes sencer per arreglar tots els desperfectes que té la instal·lació, 

mentrestant, en vistes del possible confl icte, la concessionària prepara 

un concurs de creditors, i aleshores ja no es pot fer res a l’equipament i els 

usuaris han de patir unes instal·lacions defi cients; en segon lloc la con-

cessionària tampoc renova la maquinària ni el material del gimnàs, que 

es deteriora cada vegada més; en tercer lloc els treballadors que hi treba-

llen segueixen ara com ara sense saber com acabarà aquesta situació i 

això els suposa una gran angoixa. Al començament del confl icte vàrem 

apuntar que seria millor i més econòmic pagar els deutes de la seguretat 

social i subrogar el personal a la nostra empresa municipal, de la qual 

poc es parla. Amb aquesta situació la pèrdua d’usuaris de l’equipament 

és constant. Quan arribi el moment de recuperar el complex esportiu, 

trigarem temps a equilibrar els ingressos i els costos, i la diferència la 

pagarem entre tots els ciutadans al igual que quan es tanqui l’import 

de la indemnització de l’antiga concessionària de l’aigua, aleshores ens 

passarà com amb el procés del Castor (gas) que al fi nal qui paga és el 

ciutadà. Sempre podem fer les coses diferent, però sempre pensant en el 

benefi ci del ciutadà.

Las elecciones están al caer

| Grups Municipals |
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APROX. 1 MILLÓN DE €

APROX. ¿? €

ACTUALIDAD

¿PARA CUÁNDO?
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DESTAQUEM... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

PROGRAMACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES

Nosaltres decidim!
Del 26 de febrer al 12 d’abril

| 07 de Març |
IV Sopar de dones. A les 21.30 h al Teatre Municipal. Venda antici-
pada de tiquets. Preu: 12 euros

Espectacle: La penosa historia de Penélope López. A les 22.30 h, al 
Teatre Municipal

| 8 de març |
Corre per la Igualtat!: 22a Mitja Marató Montornès-Montmeló-
Vilanova-la Roca

| 10 de març |
Exposició Dones al descobert. Inauguració a les 18 h, a l’Espai Cul-
tural Montbarri

| 12 de març |
Cinefòrum: Vestida de negre. A les 18 h, a l’Espai Cultural Montbarri

15 de març
5a Mostra de Teatre El Màgic d’Oz, a les 18 h, al Teatre Municipal

| 18 de març |
10 claus per estrenar l’optimisme. A les 18 h, a la 
Biblioteca

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ!

| 14 de març |
Veus en femení. Joves del grup de cant de l’Escola de Música i 
“Maria canta copla” de María Rodés. A les 19.30 h

| 28 de març |
Contes de la Mediterrània amb les germanes Baldufa (Tanaka 
Teatre). A les 17.30 h

JORNADES DE PORTES OBERTES
ALS CENTRES EDUCATIUS

Dilluns 2. Escola Can Parera - De 15.15 a 16.30 h
Dimecres 4. Escola Marinada - De 15.15 a 17 h
Dijous 5. Escola Sant Sadurní - De 15.30 a 16.30 h
Divendres 6. Escola Mogent - De 15.15 a 16.30 h
Dissabte 7. Escola Palau d’Ametlla - De 10 a 12.30 h
Dimarts 3. Institut Vinyes Velles - A partir de les 18 h
Dilluns, 9. Institut Marta Mata - De 16.30 a 18 h




