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crèdits

El proper curs es farà realitat una reivindicació històrica del nostre poble, una 

necessitat llargament demanada, quasi un somni, com és la posada en marxa 

d’una oferta de Formació Professional per als nostres joves. En concret, comen-

çaran dos mòduls de grau mitjà, un de cuina i gastronomia, i un altre de serveis en restauració. 

En concret serà a l’Institut Marta Mata on es posarà en marxa aquest projecte, compartit també amb 

les instal·lacions reformades de l’actual PTT de cuina de la masia del Molí. Aquest esforç comú entre 

Ajuntament i Generalitat, que comença a caminar, ha de consolidar un ambiciós projecte, referència al 

Vallès Oriental.

Han estat molts mesos d’esforç, de converses i negociacions amb el Departament d’Ensenyament, que 

fi nalment han donat els seus fruits. Sobretot hem insistit en la necessitat de millorar l’oferta formativa 

dels joves de Montornès, per avançar en les seves possibilitats laborals de futur. I ho hem fet des del com-

promís també de col·laborar amb la millora dels equipaments actuals de què disposa l’Ajuntament.

Han estat clau també les fabuloses instal·lacions que ofereix el nou institut Marta Mata, per les quals 

vàrem apostar en el seu moment. Teníem raó quan defensàvem que calia un centre gran amb possibili-

tats per a la formació post-obligatòria, tot i que el Departament d’Ensenyament no ho volia. Aquest va 

ser un esforç de tot el poble que continua donant alegries.

Aquest èxit demostra que, malgrat les difi cultats actuals, la insistència d’un poble com el nostre, amb 

un projecte clar de millorar de l’educació, és reconegut i avancem plegats. Cal recordar que també hem 

aconseguit ampliar l’oferta del nostre centre de formació d’adults, per al curs que ve, i s’impartirà el 

Graduat en Educació Secundària (GES). 

I ara la nova escola palau d’ametlla
En els pròxims dies farem públic també un conveni amb la Generalitat per a la construcció de la nova 

escola Palau d’Ametlla. Recordeu que Ensenyament va acceptar les noves instal·lacions esportives de la 

carpa com a part del centre en horari escolar, i com a un primer pas del projecte. Ara l’Ajuntament es farà 

càrrec de la construcció de l’edifi ci. Una gran notícia per a la comunitat, per als alumnes d’aquesta escola 

i per a tot el poble.

José A. Montero. Alcalde

Per fi  tindrem formació professional 
a montornès

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

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

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat

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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FONTCUBERTA BALCELLS MORENO MORENO MORENO

6 7 8 9 10 11 12
MORENO YÁÑEZ BALCELLS YÁÑEZ FORN YÁÑEZ YÁÑEZ

13 14 15 16 17 18 19
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20 21 22 23 24 25 26
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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

• Farmàcia Pardos
 C. Palau d´ametlla ,17
 Telèfon x

farmàcies de guàrdia abril - maig 2015

Farmàcies de Montornès del Vallès
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Després de llargues converses i negociaci-
ons amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, Montornès ha aconseguit dos 
mòduls de Formació Professional de grau 

mitjà que s’impartiran en equipaments del 
poble. S’augmenten d’aquesta manera les 
possibilitats formatives del veïnat i dels mu-
nicipis de l’entorn, ja que Montornès es con-

“Montornès cuina futur” amb els cicles 
formatius de cuina i restauració
A partir del curs vinent l’Institut Marta Mata i les instal-
lacions renovades de la Masia del Molí, on s’imparteix el 
Pla de Transició al Treball, acolliran dos cicles formatius 

de grau mitjà de cuina i gastronomia, i de serveis en res-
tauració. Montornès es convertirà així en el referent co-
marcal en aquesta branca de la Formació Professional.

vertirà en l’únic referent comarcal en aquest 
ram de la formació professional.

En concret s’impartiran els cicles de cuina 
i gastronomia i de serveis en restauració. La 
superació d’aquests estudis post obligatoris 
permet obtenir una titulació tècnica homo-
logada a nivell internacional en un dels sec-
tors amb més perspectives de treball.

Inversió en les instal·lacions
Les classes dels nous cicles formatius es du-
ran a terme a l’Institut Marta Mata i a la Ma-
sia del Molí. L’Ajuntament dedicarà 100.000 
euros a reformar i habilitar les instal·lacions 
i a dotar amb l’equipament necessari les de-
pendències on actualment s’imparteixen les 
classes del mòdul de cuina i restauració del 
Pla de Transició al Treball. 

#MontornèsCuinaFutur
La difusió dels nous cicles es recull sota el 
lema “Montornès cuina futur”, en el marc 
d’una campanya que ha començat amb la 
participació de Montornès en el “Fira Guia’t” 
de Granollers on es dóna a conèixer tot el 
ventall de formació existent a la comarca. |
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L’Ajuntament assumirà la construcció 
de la nova escola Palau d’Ametlla

El Consistori i la Generalitat han ar-
ribat a un acord per engegar el pro-
jecte de construcció del nou edifi ci 
de l’escola Palau d’Ametlla. El pres-
supost de 2015 inclou una partida 
econòmica que permetrà començar 
els treballs de redacció del projecte 
tècnic.

L’Ajuntament i el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat faran públic els pro-
pers dies el conveni per a la construcció del 
nou edifi ci de l’Escola Palau d’Ametlla, a la 
zona de Can Parera.

El Consistori assumirà la redacció del pro-
jecte i la construcció amb la supervisió de la 
Generalitat. El pressupost de 2015 recull una 
dotació de 100.000 euros per cobrir les prime-
res despeses.

L’any passat l’Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament ja van avançar en l’actuació 
del nou centre de primària i van acordar que 
la pista polivalent que s’està construint a tocar 
dels terrenys destinats a l’escola, s’incorporarà 
com a equipament esportiu del centre.

Abans es van adequar els terrenys anivellant-
los d’acord amb els criteris d’inundabilitat que 
marca l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). |

Properament es posarà en marxa el projec-
te Viu i conviu a l’espai públic. L’Ajuntament ha 
aconseguit una subvenció de 40.278,73 eu-
ros del programa Treball als barris del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per posar en marxa 
aquesta iniciativa.

Es contractaran tres persones: una que tre-
ballarà com a integradora social i dues més 
que faran tasques de monitoratge. L’equip, 
amb la col·laboració de l’Ofi cina del barri i els 
Departaments de Joventut i Esport, durà a 
terme actuacions amb el veïnat de Montor-
nès Nord per millorar la convivència als espais 
compartits, coincidint amb els mesos l’any en 
què l’espai públic cobra més vida. 

Entre les accions previstes hi ha l’organitza-
ció d’activitats lúdiques, esportives, sociocul-
turals i festives. |

“Viu i conviu a l’espai 
públic”, un nou projecte 
per a la cohesió social  

ACTUAL EMPLAÇAMENT DE L’ESCOLA PALAU D’AMETLLA AL CARRER DE SANT ISIDRE

ELABORACIÓ D’UN MURAL A LA PARET DEL MERCAT. PROGRAMA “FINDE 
CULTURAL” (2014)
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PUNT D’INFORMACIÓ A LA ZONA ESPORTIVA

INSTAL·LACIONS DE LA PLANTA DE EL CORTE INGLÉS A 

S’engega la nova etapa de la 
Zona Esportiva Municipal

L’Ajuntament ha posat en marxa 
una campanya d’informació a les 
persones usuàries del Complex Es-
portiu, alhora que duu a terme els 
processos de contractació de 22 per-
sones per a les instal·lacions muni-
cipals.

En els darrers dies s’han enviat més de 
2.300 cartes a persones del municipi i dels 
pobles de l’entorn que constaven com a usu-
àries del Complex en la base de dades que 
l’antiga empresa adjudicatària, Gestió Espor-
tiva Montornès SL, ha fet arribar a l’Ajunta-
ment. L’objectiu és que puguin conformar 
les seves dades per accedir als nous serveis 

que oferirà el Complex en la nova etapa de 
gestió directa per part de l’Ajuntament.

Les persones que, tot i ser usuàries del Com-
plex, no rebin aquesta carta es poden adreçar 
a les mateixes dependències del Complex, de 
dl. a dv. de 9 a 14 h i de 16 a 20 h, o a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana, de dl. a dv. de 8.30 a 15 h 
per exposar la seva situació.

Contractació de personal
Mentre s’ultimen les obres urgents que ha 
calgut fer a l’equipament, s’estan duent a 
terme els processos de selecció de personal. 
S’han convocat 22 llocs de treball per a la re-
cepció, les activitats aquàtiques i esportives, 
tasques administratives i de manteniment. |

El Departament de Promoció Econòmica 
ha gestionat el mes de març 70 ofertes per 
treballar a El Corte Inglés. La Borsa de Treball 
Municipal ha fet l’admissió de currículums i la 
preselecció de les persones aspirants segons 
el perfi l sol·licitat per ocupar diversos llocs 
al magatzem de la planta de Montornès. Un 
total de 245 persones van presentar la sol-
licitud, de les quals 180 van optar al procés 
fi nal de selecció, dut a terme per l’empresa.

En els darrers anys, l’Ajuntament ha promo-
gut les col·laboracions en matèria d’ocupació 
i formació amb el sector industrial del munici-
pi amb visites a les empreses i amb un segui-
ment continuat de les seves necessitats.

A banda d’oferir-los els serveis de la Borsa 
de Treball Municipal, els contactes han servit 
també per signar convenis perquè joves del 
poble puguin fer pràctiques professionals per 
completar la seva formació. |

La Borsa de Treball 
gestiona 70 ofertes de 
El Corte Inglés
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Cloenda del taller de memòria als Casal de la Gent Gran. Aquest mes de març 
s’ha celebrat la cloenda dels tallers de memòria als dos Casals de la Gent Gran. En aquesta 
edició hi ha participat una cinquantena de persones d’entre 63 i 87 anys. |

BREUS

La Peixera acollirà fi ns el mes de juny un es-
pai d’intercanvi i de suport familiar per a mares 
amb infants menors de tres anys. Amb les vuit 
dones participants es treballen aspectes pre-
ventius de la criança dels fi lls.

L’activitat forma part d’un projecte més 
ampli que ha impulsat l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diverses entitats, com REIR i 
Ventijol, i compta amb el suport del programa 
Proinfància de La Caixa. |

Espai de suport a mares 
amb fi lls d’entre 0 i 3 anys 

Nova ubicació del Jutjat de Pau

Des del 9 de març, el Jutjat de Pau presta els 
seus serveis al passatge de Ca l’Oller, 4.

El canvi d’ubicació respon a les obres de re-
forma que es duran a terme a l’edifi ci de Can 
Saurina per convertir-lo en un espai cultural.

Es preveu que l’equipamenti acollirà en el 
futur els estudis de l’emissora municipal, Rà-
dio Montornès, a més d’una sala d’exposici-
ons i un espai polivalent. |

CASAL DE LA GENT GRAN CENTRE

CASAL DE LA GENT GRAN NORD
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La passarel·la sobre el Mogent, 
gairebé a punt d’estrena

En els darrers dies s’han col·locat 
les bigues que suporten la passarel-
la sobre el riu Mogent. L’obra estarà 
enllestida en breu amb la instal·lació 
dels acabats que acompanyen l’es-
tructura.

D’aquí a unes setmanes ja serà possible cre-
uar la passarel·la per sobre del riu que enllaça 
l’avinguda del Riu Mogent i els camins de Vi-
lassar i el fl uvial Mogent, facilitant l’accés a la 
zona de serveis de Can Parera.

Durant els darrers mesos s’han construït les 
estructures perimetrals de suport i les ram-

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

pes, a les dues riberes, que hi accedeixen. Una 
de les parts que ha aixecat més expectació 
ha estat la col·locació amb dues grans grues 
de l’estructura metàl·lica de la passarel·la, que 
està formada per dues bigues longitudinals 
recolzades a banda i banda.

El pont té una longitud de 47,65 m i una 
amplada de 3 m i permetrà la circulació de via-
nants i bicicletes. La il·luminació serà amb tec-
nologia led i estarà integrada en l’estructura.

L’actuació es completarà amb l’adequació 
del camí fl uvial al marge esquerre del riu per 
fer-lo més transitable i facilitar l’accés al nucli 
urbà. |

El potencial econòmic de Montornès a Internet. L’Ajuntament ha posat en marxa el 
portal Inmontornes.cat, un espai de referència a la xarxa sobre l’economia del municipi adre-
çat a emprenedors, comerciants, empresaris, agents immobiliaris i inversors en general. |

La Hermandad Ntra. Sra. del Carmen 
afronta nuevos aires con un cambio de 
junta desde octubre del año 2014. En 
sus muchos años de vida son muchas 
las personas que han pasado por nuestra 
sede y en los distintos actos que celebra-
mos a lo largo del año.

En nuestro día a día, en las muchas ac-
tividades que ofrecemos de ámbito social, 
hemos incorporado un grupo de teatro y 
otro de manualidades junto con nuestros 
cuadros de baile y coro rociero que tene-
mos desde hace ya muchos años.

El acto más importante que tenemos 
de tradición andaluza es nuestra Romería 
a la Virgen del Carmen que celebramos 
todos los años en el mes de mayo, en la 
ermita de can Masferrer. Y el día de la vir-
gen del Carmen, el 16 de junio.

En Montornes Norte se encuentra nu-
estra iglesia del Carmen y nuestra sede 
social está en la calle Casa Nova s /n. Nos 
encontramos allí todas las tardes a partir 
de la 17 h.

O en los teléfonos 687761831(Relacio-
nes públicas) i 636271379 (Secretario). |

Nueva etapa en la 
Hermandad Nuestra 
Señora del Carmen

LA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. FOTO CEDIDA 
PER L’ENTITAT A L’AMMV. 2002

D’ESQUERRA A DRETA, ESTANIS ARMAN, CAP DEL DEPARTAMENT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA; PASCUAL LÓPEZ, REGIDOR DELEGAT 
DE L’ÀREA DE GESTIÓ ECONÒMICA I DAVID NOGUÉ, DIRECTOR DE L’EMPRESA EIXOS.
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ELS VEÏNS OPINEN...

Me parece muy bien. 

Muchos jóvenes tendrán 

la oportunidad de estudiar 

en su mismo pueblo. Sería 

también interesante que la oferta de Formación 

Profesional en el municipio se ampliara a otras 

ramas como administrativos, mecánicos, fotógra-

fos, etc.

SONIA JIMÉNEZ MAROTO
39 ANYS

Creo que es necesario 

para los jóvenes y 

para todos. Es un buen 

recurso de formación 

ya que tiene salida profesional. La restauración 

es un trabajo duro y de mucha dedicación pero 

también es muy gratifi cante. Yo estudié cocina en 

Barcelona en la Escola SET.

Es una buena propuesta, 

así no hay que desplazar-

se todos los dias y puedes 

compartir estudios y ami-

gos. Todo en el pueblo. Yo no haré cocina pero 

me gustaría mucho que esto fuera avanzando y 

tuviéramos la posibilidad de tener un módulo de 

deportes, de tecnología o informático.

ALEJANDRO MORENO 
GARCÍA
29 ANYS

GERARD NAVARRO 
DOMÍNGUEZ
15 ANYS

Me parece perfecto todo lo 

que sea invertir en educa-

ción para nuestros jóvenes. 

Y siempre teniendo en 

cuenta la inversión de las familias cuando los hijos 

salen fuera a estudiar. Ahora tienen que desplazarse 

a Granollers, Mataro o Barcelona con lo que eso 

supone en transporte y alimentación.

ESTHER CARRANZA 
BUENAFUENTE 
41 ANYS

Ho veig molt bé.

Amb aquesta nova propos-

ta educativa tením al poble 

una cosa bona. Fa molt de 

temps a Montornès ja teniem Formació Professional 

en administració, automoció i electricitat. Jo vaig estu-

diar aquí Formació Professional els dos primers anys, 

després vaig anar a Granollers a acabar-la.

Molt bé perquè necessi-

tem al poble apostes en 

educació, així els que no 

vulguin estudiar batxille-

rat tindran una oportunitat. És molt bò per a 

Montornès. I és que a més tenim llocs per fer-ho.

GEMMA SÁNCHEZ 
BARRANCO
43 ANYS

JOSEP MARIA CHULIA 
RAMOS 
47 ANYS

Pressupost 2015: Reptes de futur i garantia dels serveis públics

Com valora l’aposta que s’ha fet des de l’Ajuntament per dur la Formació Professional a Montornès

Previsió d’ingressos 2015

Evolució del pressupost

Ajuts socials i beques escolars

Endeutament
El control de la gestió econòmica i fi nancera combinada amb la políti-
ca d’estalvi i racionalització han permès reduir l’endeutament durant els 
darrers anys.

El Ple Municipal va aprovar, de forma inicial, 
en la sessió del 19 de febrer el pressupost de 
2015 amb un import de 21.507.448 euros. La 
previsió econòmica per aquest any es fona-
menta en quatre eixos prioritaris d’actuació: el 
desenvolupament de la quarta fase del pla con-
tra la crisi (serveis socials i l’ocupació); el man-
teniment de la cobertura en serveis essencials 
com l’educació i l’esport; les actuacions del Pro-
jecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord, 
i l’última fase del pla d’inversions del mandat. 

Pla de xoc 2015: ocupació i serveis socials
L’Ajuntament destinarà 750.000 euros als Plans 
d’Ocupació Local (POL), que representaran en-
tre 40 i 50 llocs de treball. 
Pel que fa als serveis socials destaca l’increment 
de les partides en 130.000 euros respecte l’any 
passat, amb la qual cosa la despesa prevista per 
al 2015 serà de 650.000 euros (sense comptar 
el cost de personal). Els ajuts socials passen de 
174.000 a 204.000 euros i les beques escolars, 
de 85.000 a 130.000 euros.

Any Import Despeses Inversions noves

2010 17.205.067 15.421.366,00 1.783.701,00

2011 15.498.020 15.498.020,00 0,00

2012 18.370.016 16.510.380,00 1.859.636,19

2013 17.514.774 17.514.773,76 0,00

2014 21.177.723 17.347.411,51 3.830.311,00

2015 21.507.448 18.978.659,35 2.528.788,40

Deute al Inici

Ajuts socials

Càrrega fi nal

Beques escolars

Inversions: prop de 70 actuacions en equipaments i altres àmbits 
El pressupost preveu 2.500.000 euros per a noves actuacions. Hi ha el 
projecte de construcció de la nova escola del poble (100.000 euros) i 
diverses inversions relacionades amb la Formació Professional (100.000 
euros). També s’han reservat fons per a la millora i la gestió de la Zona 
Esportiva Municipal.

En total hi ha més de 70 actuacions entre les noves i les que ja es van 
iniciar el darrer any i continuaran en aquest exercici. |
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Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

El Molí de Montornès estava darrera de 
l’actual edifi ci de la companyia Telefònica, 
prop del que avui és l’Ajuntament. Era una 
masia típica de planta, pis i golfes amb teu-
lada a dues vessants. Al costat hi tenia un 
edifi ci que feia de porxo, estable i magat-
zem.

L’origen d’aquest mas es perd en la llu-
nyania dels temps. Els documents imposi-
tius del segle XIX que es conserven a l’Arxiu 
Històric ens parlen de “Joan Forn. Casa de 
pagès molí fariner”. Els Forn eren els amos 
de ca l’Ametller, la família que sempre va ser 
la propietària del Molí.

Un molí era un equipament clau en la so-
cietat rural. Cobria el servei bàsic de trans-
formar el gra de blat en farina. En acabar la 
sega, els parcers de la contrada portaven el 
blat a moldre i el moliner feia la seva feina 
a canvi d’una part de la farina resultant o 
d’una quantitat de diners. Tanmateix, bona 
part dels benefi cis anaven a parar fi nalment 
a mans de l’amo, l’hereu de ca l’Ametller.

La força per moure les moles de pedra 
que trituraven el blat, es rebia de les aigües 
del Mogent. Riu amunt, en una resclosa, es 
captava l’aigua i es feia baixar per una sè-
quia anomenada, justament, rec del Molí. 

EL MOLÍ DE MONTORNÈS

En arribar al mas, l’aigua corrent accionava la 
sínia que feia moure les moles.

Molt abans de la Guerra hi residia la família 
Cuadradas que va regentar el Molí almenys 
durant tres generacions. Acabada la Guerra, 
hi entraren els darrers masovers, el matrimoni 
format per l’Isidre Pocurull i l’Angeleta Alabau, 
que s’hi van estar fi ns a fi nals de la dècada de 
1960. Després d’un temps d’abandonament i 
a raó de la febre urbanística, la casa va anar 
a terra.

Els Pocurull no van fer mai de moliners. Vi-
vien a la casa i, gairebé com tothom, treba-
llaven al camp. Per sota de la casa hi queda-
ven els vestigis de l’antiga canalització i les 
pesants pedres de moldre. Però el Molí feia 

molts anys que no molia.
En algun moment, doncs, la casa va per-

dre la seva funció essencial. En canvi, no va 
perdre el nom; sempre seria el Molí. I en-
cara més: quan un dels antics llogaters, en 
Salvador Cuadradas, va decidir, cap a 1941, 
mudar-se a una masia nova de trinca a prop 
de la bòbila d’en Joca, amb ell es va endur 
el nom de la casa, de manera que al nou 
habitatge, tot i no ser-ho, se’l coneix com 
el Molí (avui acull un centre de formació on 
s’imparteixen les classes del Pla de Transició 
al Treball).

Aquest és el cas ben curiós d’un vell in-
dret desaparegut, el nom del qual ha per-
viscut deslocalitzat. |

LA CASA DEL MOLÍ. SENSE DATA. AUTOR: SADURNÍ BLANCHAR RIERA. IMATGE CEDIDA PER MIQUEL CAMPINS FORNS. AMMV.
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Les veïnes de Montornès es 
reivindiquen en el Dia de les Dones

Dos regidors del PSC deixen el seu càrrec.  En el Ple ordinari del 5 de març, els regidors 
socialistas Miriam Rubio (a la dreta de la foto) i Agustí García (a l’esquerra) van renunciar a la 
seva credencial. Rubio ha estat regidora a l’Ajuntament des de 2007 i García des de 2011. |

BREUS

Periodistes i professors universitaris de re-
conegut prestigi, com Enric Ucelay-Da Cal 
i Borja de Riquer, es van donar cita el 14 de 
març a Montornès per participar en la Jorna-
da “Passat i Present. Canvis de règim i crisis a la 
Catalunya i l’Espanya del s. XX-XXI”. 

Durant tot el dia, la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment va acollir ponències i debats, a partir de 
tres moments clau de la història recent: 1931, 
1975 i 2015. La jornada estava organitzada 
per l’Ajuntament, la UAB i el Centre d’Estudis 
de Montornès. |

Montornès, espai de refl exió 
sobre la crisi i les relacions 
entre Catalunya i Espanya

El sopar de Dones, organitzat per 
l’Associació de Dones per la Igual-
tat de Montornès (ADIM), ha estat 
un dels actes amb més afl uència 
del programa d’enguany a l’en-
torn del Dia Internacional de les 
Dones juntament amb la iniciativa 
“Corre per la igualtat de gènere a 
la Mitja Marató”. Tot això no ha 
tret  rellevància a altres propostes 
com les exposicions, les taules in-
formatives, el teatre, les xerrades i 
el cinefòrum.

EXPOSICIÓ “DONES AL DESCOBERT” AL CENTRE JUVENIL SATÈL·LIT

GUANYADORS DEL IV CONCURS DE FOTOGRAFIA I DIBUIX DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES

IV SOPAR DE DONES”ORGANITZADORS DE LA MITJA MARATÓ AL PHOTOCALL DEDICAT AL 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

1R PREMI FOTOGRAFIA “ALLIBERA’T I ESCRIU LA TEVA HISTÒRIA” D’IVÁN 
COLLADO

CORRE PER LA IGUALTAT DE GÈNERE A LA MITJA MARATÓ
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EL GUANYADOR DE LA MITJA, MOHAMED BEHMBARKA. FOTO: CE 
MONTORNÈS ATLETISME

El Karate de Montornès triomfa 
als Campionats de Catalunya

El Club ha aconseguit una trentena 
de medalles en els Campionats de 
Catalunya benjamí, aleví, infantil i 
juvenil i sènior. Els seus karateques 
tenen un paper indiscutible en la se-
lecció catalana absoluta.

Fins a 9 vegades, els esportistes del Club 
Karate Montornès van pujar al podi en el 
transcurs del Campionat de Catalunya sènior 
celebrat a Esparreguera el 7 de març. En total 
es van aconseguir dues medalles d’or, cinc de 
plata i dues de bronze.

María López Pintado es va proclamar Cam-
piona de Catalunya en Kata femení, mentre 
que Juan García va ser Campió en Kumite (-67 
kg). Totes les medalles de plata van ser per a la 

modalitat Kumite. En categoría femenina van 
anar a Nermin Koubiss (-55 kg), Noemí Mora 
(-61 kg), Marta Molina (-68 kg) i Naiara Moreno 
(Open) i en masculina, a Marc Cano (-75 kg).

Finalment, Noemí Mora va ser bronze en 
Kumite femení Open i Xavi Talavera en Kata 
masculí.

L’hegemonia del club a nivell català també 
es va fer evident en el Campionat benjamí, ale-
ví, infantil i juvenil celebrat el mes de febrer a 
Tarragona. Els de Montornès van aconseguir 
21 podis: 4 ors, 4 plates i 13 bronzes.

El pes dels esportistes locals en la selecció 
catalana absoluta és molt important. Dels 17 
competidors que van representar Catalunya 
en el Campionat d’Espanya del mes de gener, 
6 eren del Club Karate Montornès. |

El Club Esportiu Montornès Atletisme ha 
tornat a donar una lliçó tant des del punt de 
vista organitzatiu com de l’esportiu amb la 
celebració de la 22a Mitja Marató Montornès 
– Montmeló – Vilanova - La Roca. El certamen, 
celebrat el 8 de març va superar les 3.500 ins-
cripcions entre la Mitja i la cursa dels 6 km.

Mohamed Behmbarka i Hasna Bahom van 
ser els guanyadors de la  Mitja, mentre que 
Driss Lakhouaja i Montse Mas del CE Montor-
nès Atletisme van vèncer en la cursa dels 6 
km. Enguany, l’esport femení ha estat el gran 
protagonista, amb la celebració del Dia Inter-
nacional de les Dones.

El 7 de març a la tarda es va celebrar la Mini 
solidària que organitza el mateix Club Espor-
tiu Montornès Atletisme. Tota la recaptació 
de la Mini, en què van participar 500 infants 
d’entre 3 i 13 anys, anirà destinada a Càritas. |

La Mitja torna a reunir 
l’elit de l’atletisme a 
Montornès
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La gestió dels serveis, les inversions 
fetes i la participació ciutadana

Continuem fent balanç del mandat repassant la 

gestió dels serveis, una prioritat del govern; la revisió de contractes com 

el manteniment de l’enllumenat caducat des de 1998, amb l’absorció del 

servei ha suposat un estalvi de més de 300.000€/any.

La revisió de la recollida d’escombraries ha permès reduir el rebut en 36€ 

durant el mandat. A més, la gestió del retorn dels cànons per reciclatge ha 

suposat més reducció de costos.

Pel que fa a l’aigua, va suposar el fi nal de contracte que des de feia 50 

anys tenia l’empresa concessionària, legalment no prorrogable. La remu-

nicipalització del servei mitjançant el Consorci Públic CONGIAC, suposa 

un èxit que enceta una nova etapa de modernització de les instal·lacions, 

transparència, gestió pública universal amb tarifa social i la intervenció 

directa en la planifi cació.

De les principals inversions destaquem les fetes per la brigada a l’espai 

públic: pl. Picasso, el tram fi nal del Torrent Vinyes Velles, c. Puig i Cadafalch, pl. 

de l’Enxaneta, pl. del Poble i les millores d’accessibilitat a Montornès Nord.

Altres com l’Institut Marta Mata o la Passarel·la, o d’equipaments (Can 

Saurina, Hotel d’Entitats, Pintor Mir i el Pavelló Polivalent) responen a la 

manca d’espais i necessitats per a entitats esportives, culturals, socials...

Altres inversions previstes participades amb els veïns, dins el Pla Estel (pl. 

Joan Miró, c. Llibertat i pl. de la Pèrgola), l’espai verd a Can Bosquerons o el 

c. d’Anselm Clavé, tanquen un pla d’actuació de millora dels espais comuns.

La legislatura dels incompliments

Arribem a les eleccions municipals i cal fer ba-

lanç de la legislatura. Els socialistes ja vam anunciar que el govern no seria 

capaç de complir les promeses.

Entre les vint raons per les quals ells demanaven el canvi a Montornès, 

volem destacar algunes: 

El centre de dia i residència de qualitat per a la gent gran: No han donat ni 

un sol pas endavant i a més hi han renunciat. Les subvencions aconseguides 

la legislatura passada han acabat destinades a la passarel·la del riu..

Garantir una atenció sanitària de qualitat per a tota la població. 

Ampliació de les actuals instal·lacions, dotació de professionals, així com 

impulsar programes de  salut: No només no s’ha fet cap millora, sinó que a 

més ens hem quedat sense urgències mèdiques.

Participació ciutadana en tots els àmbits municipals. Pressupostos 

Participatius: la realitat, cap partida on els veïns i veïnes puguin incidir.

Millorar la neteja viària, la recollida d’escombraries i l’enllumenat, amb 

un servei d’inspecció a les empreses concessionàries: S’ha reduït tota la 

freqüència de recollida.

Impuls d’una nova zona esportiva amb un edifi ci polivalent a Mon-

tornès Nord amb camp de gespa: ni gespa, ni edifi ci a Montornès Nord. 

Però tindrem una pista “polivalent” en el terreny que s’havia cedit per a la 

construcció de l’escola Palau d’Ametlla.

Hem posat cinc exemples. En comprovar els altres 15 veiem que tampoc 

s’han acomplert. Això sí, on abans deien “prou d’excuses de competències”, 

ara s’excusen amb el govern espanyol, català i “la troika”.

Valoració de la legislatura 
municipal 2011 - 2015

Segurament aquest serà el darrer Montornès Viu 

d’aquesta legislatura, ara toca fer un petit balanç. Com tots sabeu, el partit 

que va guanyar les eleccions el 2011 per majoria absoluta va ser ICV-EUiA. 

Tota la responsabilitat de govern l’han exercida ells, sense comptar amb els 

altres grups de l’oposició. Durant aquests últims quatre anys ells han estat 

els responsables.

Construir un pont i un camí paral·lel a l’avinguda del Riu Mogent, amb 

motiu d’apropar els dos nuclis de població, calculat només per si la gent 

s’acosta al CAP o a la Biblioteca, t’apropa 101 metres, però si van a qualse-

vol punt del Montornès Centre la gent farà més recorregut, per això el cost 

de la inversió, 466 mil €, és justifi cable.

Durant aquests quatre anys, hem vist com se’ns han apujat els impostos 

any rere any, en els pressupostos aprovats el passat febrer deien que els 

congelaven, o sigui que no pujaven ni baixaven, doncs bé l’impost de la 

contribució ha pujat quant el que volien és que baixés.

Com a conclusió dir que aquest govern té un “plan local ante la crisis”. 

Doncs bé, la millor solució per al confl icte del Complex Esportiu és no 

arribar a acords amb l’antiga concessionària i deixar a l’atur les 29 persones 

que hi treballaven, solució que encara no esta tancada, ja que s’ha recorre-

gut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la sentencia del Jutjat 

Mercantil.

Han canviat la concessió de l’aigua, però de moment paguem el mateix.

Per manca d’espai no és possible fer la valoració completa.

Miguel Angel Alvarado, 
candidato a la alcaldía!

El Comité Electoral Local del Partido Popular (PPC) ha 

escogido por unanimidad como candidato a la alcaldía de Montornés 

del Vallés a quien durante los últimos cuatro años ha sido concejal en 

este municipio, Miguel Angel Alvarado Martos.

Sin duda, llevamos 36 años anclados en este consistorio en el bipar-

tidismo puro y duro. Ahora toca nuevos tiempos y todo ello tiene que 

venir de la mano de un hombre, honrado, trabajador, relacionado con el 

tejido social, para quien primero son las personas. Este hombre es Miguel 

Angel Alvarado que cuenta con todo un equipo de hombres y mujeres, 

luchadores, con garra que aportan soluciones para Montornés.

Queremos que nos hagáis llegar vuestras sugerencias y propuestas 

para que formen parte del programa municipal popular.

Podéis conectar directamente con Miguel Angel a través del número 

de teléfono móvil 615.25.08.68

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

| 11 de abril |
Dia Mundial de l’Art, en homenatge 
a Frida Kahlo
A partir de les 10 h, als Jardins de Can Xer-
racan

| 12 de abril  |
Espectacle teatral Anda jaleo, jaleo
A les 12 h, al Teatre Municipal

| 17 de abril  |
Presentació del dietari “Retrats del Mon-
tornès que ja no hi és”
A les 18 h, al Teatre Municipal

| 19 de abril |
Cantada de Caramelles
Durant tot el dia pels carrers del poble

| 22 de abril |
XIII Cantata de Sant Jordi
Pavelló Esportiu Municipal

| 23 de abril |
Sant Jordi. Durant tot el dia a la pl. de 
Pau Picasso
A les 17.30 h, IX Marató familiar de contes
A les 17.30 h, Sardanes

A les 19 h, Lliurament de premis del 12è 
Concurs de punts de llibre
(De 16 a 20 h, transport entre Montornès 
Nord i Montornès Centre)

| 25 de abril |
Festival de primavera
A les 18 h, a la pl. de Pau Picasso

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ!

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

| 18 de abril |
Khumba 
(Cinema infantil)
A les 17.30 h

| 25 de abril |
Dia Internacional de la Dansa 
A les 11 h

EXPOSICIONS

V Concurs fotogrà� c Mitja 
Del 6 al 17 d’abril, al Casal de Cultura

Una imatge, mil paraules
Del 20 d’abril al 9 de maig, a la 
Biblioteca

Dia Mundial de l’Art. Obres inspirades 
en Frida Kahlo
De l’11 al 30 d’abril, a Can Xerracan

Treballs presentats al 12è Concurs 
de punts de llibre de Sant Jordi
Del 24 al 29 d’abril, al Casal de Cultura
Del 4 al 8 de maig, al Centre Juvenil Satèl·lit
De l’11 al 16 de maig, a la Biblioteca

CONCURSOS

12è Concurs de punts de llibre de 
Sant Jordi
Termini de presentació de propostes: 27 
de març

Concurs infantil: Nosaltres també 
llegim
(Consulteu les bases a la Biblioteca)




