
El veïnat combat la calor a les 
piscines d’estiu renovades

Durant les primeres setmanes de funcionament sota la gestió 
directa de l’Ajuntament, les piscines, completament renovades, 
han acollit més de 14.000 banyistes. L’Ajuntament ha contractat 
personal tècnic de socorrisme, de manteniment i per a la recep-

ció. En total, l’equip és de nou persones, més dues que vetllen per 
la seguretat. Les piscines estan obertes de dimarts a diumenge, 
de 10.30 a 20 h. La temporada de bany es perllongarà fins al 6 de 
setembre.
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crèdits

El poble de Montornès ens ha atorgat de nou la seva confi ança per governar 

el municipi durant 4 anys més. Ha estat un resultat amplíssim que referma 

l’aposta decidida pel projecte de canvi que estem desenvolupant tant intensa-

ment. Us vull manifestar el nostre profund agraïment.

Assumim de nou el mandat ciutadà des de la humilitat, la serenor i conscients de l’enorme responsa-

bilitat que representa. Ens heu demanat que continuem endavant, ens heu dit que esteu satisfets amb la 

feina feta i ens heu transmès que esteu molt il·lusionats de nou i que confi eu plenament en el nou equip.

Han estat quatre anys molt durs per a bona part de la població de Montornès, per les conseqüències 

de la crisi, i ens hem esforçat a donar suport a qui més ho necessita i a pal·liar en part les difi cultats. 

Continuarem amb aquest compromís mentre perdurin les difi cultats, perquè l’objectiu és que ningú es 

quedi pel camí.

Ens hem compromès també a continuar amb les polítiques socials adreçades a tota la població, com 

l’educació, la cultura, l’esport, les festes, les accions en joventut, infància o gent gran, la igualtat o la 

memòria històrica i el patrimoni; per consolidar la cohesió social i el benestar col·lectiu.

Seguirem millorant els espais públics i els equipaments municipals, per oferir atenció i serveis de qua-

litat, i facilitar l’activitat de totes les entitats i col·lectius. Seran prioritaris la nova escola Palau d’Ametlla, 

la Residència i Centre de dia per a la gent gran i el Centre Juvenil, així com la urbanització dels barris que 

resten pendents.

Però tot això no ho podem fer sols. El bon govern és el que s’exerceix amb els veïns i veïnes. Cal escoltar 

bé, informar, convocar i fer propostes, per pensar plegats, per exigir i lluitar plegats pel que és necessari. 

Cal liderar i organitzar conjuntament la defensa del que es guanya col·lectivament. Els èxits seran patri-

moni de tots i totes.

S’acosten temps de canvi perquè les persones s’organitzen i fan un pas endavant, prenen la paraula, 

actuen i prenen el poder. El bon govern s’està estenent per tot arreu i aquest procés no hi ha qui l’aturi. 

Serà difícil, hi haurà moltes pressions, però s’està construint un futur de justícia, drets socials i més res-

ponsabilitat i compromisos. Modestament, a Montornès, estem molt orgullosos d’ajudar també al canvi 

global. Volem un Montornès millor perquè volem un món millor.

José A. Montero. Alcalde

Un nou mandat ciutadà

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

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

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat

Horari d’ESTIU:
de l’1 de juliol � ns al 31 d’agost,

 de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Avinguda de la Llibertat, 2

Tel. 93 572 11 70
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BALCELLS MORENO YÁÑEZ MORENO YÁÑEZ MORENO MORENO

24 25 26 27 28 29 30
PARDOS MORENO YÁÑEZ PARDOS MORENO YÁÑEZ YÁÑEZ
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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 agost - septembre 2015
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La Brigada Municipal d’Obres i els serveis 
tècnics de l’Ajuntament han posat a punt 
l’equipament amb una renovació pràctica-
ment total de l’espai.

S’han canviat paviments, accessos, gespa, 

maquinària, canalitzacions, canonades, mo-
biliari, tanques i s’han pintat els edifi cis de 
vestidors i maquinària així com les façanes 
de l’edifi ci del bar. A més s’ha fet una revisió 
integral de les instal·lacions, harmonitzant la 

Montornès combat la calor a les piscines 
d’estiu renovades de Les vernedes
Durant les primeres setmanes de funcionament sota la 
gestió directa de l’Ajuntament, les piscines, completa-
ment renovades, han acollit més de 14.000 banyistes. 

L’Ajuntament ha contractat personal tècnic de socorris-
me, de manteniment, de seguretat i per a la recepció. La 
temporada de bany es perllongarà fi ns al 6 de setembre.

distribució dels espais de platja i gespa i in-
corporant una zona pavimentada amb una 
trentena de gandules. La inversió fi ns al mo-
ment ha estat de 180.000 euros.

Entre les novetats més importants hi ha 
hagut l’anivellament i renovació de l’entorn 
de les piscines amb paviment antilliscant i 
l’adequació de la fondària de la piscina gran 
que s’ha ajustat a la normativa i ha passat de 
prop de 4 m a 1,80 m en la part més fonda.

Horaris i espais d’oci
Les piscines estan obertes de dimarts a 
diumenge, de 10.30 a 20 h. En la nova dis-
tribució d’espais s’ha tingut en compte l’in-
convenient que representava que la zona 
de pícnic quedés dins del recinte de les 
piscines i s’hagués de desallotjar en tancar 
la instal·lació. Ara, la zona de picnic i de bar 
queden fora del recinte la qual cosa permet 
que pugui continuar funcionant després del 
tancament.

L’Ajuntament ha contractat personal tècnic 
de socorrisme, de manteniment i per a la re-
cepció. En total, l’equip és de nou persones 
més dues que vetllen per la seguretat. |
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L’ALCALDE, JOSÉ A. MONTERO, DURANT LA POSADA EN MARXA DEL 
PUNT DE RECÀRREGA

BREUS

Aquest mes s’ha obert al trànsit el carrer de les 
Tres Creus, un cop fi nalitzades les obres de mi-
llora i d’ampliació de la vorera que s’han dut a 
terme entre els carrers del Vallès i de Montme-
ló. També s’ha aprofi tat per actuar en la inter-
secció dels carrers de les Tres Creus i del Vallès.
Els treballs han estat executats per la Brigada 
Municipal d’Obres. La inversió ha estat prope-
ra als 70.000 euros. |

El carrer de les Tres Creus, 
més segur

Ja s’ha activat el primer punt de recàrrega 
per a vehicles elèctrics del poble. Està ubicat 
a l’aparcament de l’Ajuntament. La presa de 
llum pot ser utilitzada per dos vehicles alhora 
i és compatible amb els dos formats d’endoll 
més freqüents. Qui en vulgui fer ús ho podrà 
sol·licitar al Consistori. D’altra banda, els Ser-
veis Municipals incorporaran, properament, 
un vehicle elèctric a la seva fl ota. |

Endollats al futur

La passarel·la sobre el Mogent 
s’integra en l’entorn

Properament es posaran en marxa 
les obres de millora dels accessos a 
la passarel·la sobre el riu. Per la ban-
da de l’avinguda del riu Mogent s’ha 
previst un projecte integrador amb 
l’entorn que doni continuïtat al camí 
d’entrada a Montornès Nord.

La Brigada Municipal d’Obres iniciarà pro-
perament els treballs per a la remodelació 
dels voltants de la passarel·la sobre el riu. 

El projecte preveu, a l’arribada al pont per 
l’avinguda del Riu Mogent, la plantació de 
vegetació i un camí pavimentat que enllaça-
rà amb el carrer del Nou d’Abril. L’espai que 

quedarà entre el camí i la llera del riu serà 
una zona verda. A tocar, es construirà una 
plaça amb jardineres i amb un mirador ori-
entat cap al riu i la plana de Can Vilaró.

També es revestirà l’estació transformado-
ra que ocupa part d’aquest espai per dismi-
nuir-ne l’impacte visual. 

El pressupost inicial de l’actuació és de 
59.772 euros i la durada aproximada dels tre-
balls serà de tres mesos.

Des del mes de maig la passarel·la, que té 
una longitud de 47,65 m i una amplada de 3 
m, és oberta al trànsit de persones i de bici-
cletes. Enllaça l’avinguda del Riu Mogent i els 
camins de Vilassar i el fl uvial Mogent. |

FOTO: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
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ACTIVITATS A LA PLAÇA DEL PRIMER DE MAIG

BREUS

Espectacles, balls, jocs i tota mena d’activitats 
animen des del mes de juny els espais públics 
de Montornès Nord, en el marc del projecte 
“Viu i Conviu”. L’Ofi cina del barri amb la col-
laboració del veïnat promou aquest programa 
que té l’objectiu de fomentar les relacions soci-
als i la convivència als espais compartits, sobre-
tot ara a l’estiu que és quan cobren més vida. |

Oci, esport i cultura al “Viu 
i conviu a l’espai públic”

L’Ajuntament ha contractat en la primera fase 
dels Plans d’Ocupació Local (POL) de 2015 a 
18 persones amb perfi ls professionals diver-
sos que treballen en 11 projectes municipals 
o reforcen serveis. A partir del mes de setem-
bre, s’engegaran els processos de selecció 
dels 8 llocs de treball inclosos en la segona 
fase dels POL. |

Els POL 2015 donen feina a 
26 persones 

Programes de suport i atenció 
social, també a l’estiu

El suport alimentari que es destina 
a infants, gent gran i famílies sense 
recursos s’adapta per cobrir les se-
ves necessitats també durant l’agost. 
Aquest mes de juliol es doblaran les 
aportacions per fer-ho possible.

Des de fa tres anys, el Consistori subminis-
tra esmorzars i berenars a més de 60 infants 
i adolescents de famílies necessitades. Set-
manalment es distribueixen paquets amb 
entrepans, fruita, galetes, llet i cereals. També 

es reparteixen àpats diaris entre les persones 
grans amb recursos insufi cients i es lliuren 
lots d’aliments frescos a 160 famílies del po-
ble per un valor d’entre 24 i 30 euros, que es 
duplicaran, durant l’última setmana de juliol, 
perquè les famílies els puguin congelar i així 
fer front al mes d’agost.

D’altra banda, la Fundació Probitas que du-
rant el curs escolar ha donat suport a un menja-
dor per a alumnes d’ESO mitjançant el projecte 
pilot RAI-ESO, ha fi nançat una trentena de be-
ques de menjador de les activitats d’estiu. |
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El govern local del 
mandat 2015 – 2019

Durant les darreres setmanes s’ha aprovat la nova orga-
nització municipal, que inclou la distribució de respon-
sabilitats entre el nou equip de govern local, format per 
9 membres, i que governarà, durant els propers quatre 
anys, amb la majoria absoluta assolida en les eleccions 
del 24 de maig.

El nou cartipàs estipula el nomenament de les cinc ti-
nences d’alcaldia i de les regidories delegades de les àre-
es del Territori, Acció Social, Ciutadania i Gestió Eco-
nòmica. 

Com a novetat, destaca la creació de la regidoria d’In-
fància i la incorporació d’Ocupació i Comerç a la regi-
doria de Promoció Econòmica. D’altra banda, s’ha do-
nat un impuls transversal a Participació Ciutadana, que 
ha passat a l’Àrea de la Presidència i guanya presència 
en tota l’organització.

En aquest mandat es manté la fi gura del regidor de bar-
ri, creada l’any 2011. Les retribucions que percebran 
també són les mateixes d’ara fa quatre anys.

Alcalde
Amb competències en matèria d’educació i d’urbanisme
Dedicació exclusiva
Retribució: 42.669,83 euros (bruts anuals)
alcaldia@montornes.cat
Visites concertades des de la Secretaria d’alcaldia
Tel. 93 572 11 70 ext 9212

José A. Montero Domínguez

1a Tinent d’alcalde
Regidora delegada de l’Àrea de 
Ciutadania; regidora de Cultura i 
Patrimoni, i regidora de mobilitat.
Regidora del barri de Can Coll
Dedicació mínima del 40%
Retribució: 15.019,78 euros 
(bruts anuals)
vinallongaamt@montornes.cat

Regidora de medi ambient i sos-
tenibilitat; regidora de participació 
ciutadana; regidora de polítiques 
d’igualtat, i regidora de protecció 
de la salut pública.
Regidora del barri de La Bòbila
Dedicació mínima del 40 % 
Retribució: 15.019,78 euros 
(bruts anuals)
garciamm@montornes.cat

Regidor de cooperació internacio-
nal, i regidor de festes.
Regidor del barri de Montornès 
Centre
Dedicació mínima del 40 %
Retribució: 15.019,78 euros
(bruts anuals)
buenoama@montornes.cat

3a Tinent d’alcalde
Regidora delegada de l’Àrea de 
Gestió Econòmica
Regidora del barri de Can Bosquerons
Dedicació mínima del 36%
Retribució: 13.517,80 euros 
(bruts anuals)
lopezgm@montornes.cat

2a Tinent d’alcalde
Regidora de serveis socials i ciu-
tadania; regidora de gent gran, i 
regidora de promoció de la salut.
Regidora del barri Castell – Can 
Comas Nou
Dedicació mínima del 36 %
Retribució: 13.517,80 euros 
(bruts anuals)
fi guerammj@montornes.cat

Regidora de mitjans de comunica-
ció; regidora de joventut i regidora 
d’Infància.
Regidora del barri de Can Parera
Dedicació mínima del 40%
Retribució: 15.019,78 euros 
(bruts anuals)
sanchezam@montornes.cat

5è Tinent d’Alcalde
Regidor delegat de l’Àrea del Terri-
tori; regidor de seguretat ciutada-
na i convivència; regidor d’esports, 
i regidor d’organització i desenvo-
lupament del personal.
Regidor del barri de Montornès Nord
Dedicació mínima del 70%
Retribució: 26.284,62 euros 
(bruts anuals)
fernandezmmj@montornes.cat

4t Tinent d’alcalde
Regidor delegat de l’Àrea d’Acció 
Social; regidor de noves tecnologi-
es, i regidor d’habitatge.
Regidor del barri de Can Xec
Dedicació mínima del 36 %
Retribució: 13.517,80 euros 
(bruts anuals)
delgadomj@montornes.cat

Maria José Figuera Martínez

Marina Sánchez Alcolea

Juan José Fernández Martín

Jordi Delgado Mengual

María Rosa Vinyallonga Antich

Maria del Mar García Martos

Miguel Ángel Bueno Aranda

Montserrat López Gómez

Nota: La percepció de les retribucions derivades de les dedicacions parcials és incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de l’Ajun-
tament i dels ens, organismes i empreses que d’ell en depenguin. 
La retribució de la dedicació mínima està calculada sobre el que correspondria a un regidor amb dedicació exclusiva (37.549,45.-€).
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El Ple aprova la nova organització municipal 
Entre les novetats hi ha la concentració de les quatres co-
missions informatives que hi havia fi ns ara en una de sola 
que servirà per a totes les àrees. Aquesta comissió tindrà 
dotze membres en representació proporcional de les sis 
formacions polítiques que conformen el Ple Municipal.

El document d’organització, aprovat el 29 de juny, estableix la peri-
odicitat de les sessions del ple, que es continuaran celebrant el primer 
dijous hàbil de cada mes a les 19.30 h; la composició de la comissió 
informativa, i els nomenaments dels representants de la Corporació en 
els òrgans col·legiats que són de competència del Ple. També fi xa les 
dedicacions exclusives i parcials, les retribucions i les indemnitzacions 
individuals, i les assignacions als grups polítics municipals.

Comissió informativa
Una de les novetats destacades de l’organització ha estat la unifi ca-
ció de les quatre comissions informatives que se celebraven fi ns ara 
(una per cada àrea de l’Ajuntament). D’acord amb els resultats de les 
eleccions del 24 de maig de 2015, el número de membres serà de 12, 
en l’anterior mandat eren 6, i es distribuiran de la següent manera: 6 
regidors d’ICV EUiA, 2 regidores del PSC, 1 regidor/a de Ciutadants, 1 
regidor d’ERC, 1 regidor del PP i 1 regidor de CiU.

Les indemnitzacions 
Els regidors rebran indemnització per a la seva assistència a les sessi-
ons dels òrgans col·legiats del quals formen part, tret dels regidors que 
exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva o parcial (govern).

El document d’organització fi xa les següents indemnitzacions per la 
concurrència a cadascuna de les sessions del Ple (100 euros bruts), de 
la Comissió Informativa (120 euros), la Junta de Portaveu (50 euros) i la 
Comissió Especial de Comptes (100 euros). Les quantitats són brutes i 
seran satisfetes mensualment.

Assignacions als grups municipals
Les assignacions per grup tenen dos components, el fi x i el variable en 
funció del número de regidors. En aquest mandat el component fi x per 
grup serà de 250 euros i el component variable de 350 euros (per regi-
dor). Les quantitats són brutes i seran satisfetes per dotze mensualitats. |

IANE VALENTÍN, MARTA BAILÓN I EVA M. DÍAZ (GRUP MUNICIPAL DEL PSC)

ÁNGELES M. MENCHÉN I FRANCISCO PÉREZ  (GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS)

JOFFRE GINER (GRUP MUNICIPAL D’ERC)

JOSEP M. LECINA (GRUP MUNICIPAL DE CIU)MIGUEL ÁNGEL ALVARADO (GRUP MUNICIPAL POPULAR)
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Una nova promoció amb la garantia del PTT de Montornès. Una dotzena d’alum-
nes de fabricació mecànica i set d’hoteleria, cuina i serveis de restauració han obtingut 
aquest curs l’acreditació de la formació del Pla de Transició al Treball (PTT). |

BREUS

El curs vinent l’alumnat de l’Escola Munici-
pal de Música, Dansa i Aula de Teatre podrà 
benefi ciar-se de descomptes en la quota 
mensual, que poden oscil·lar entre el 18 i el 
22%, segons la renda i el nombre de mem-
bres de la unitat familiar.

L’objectiu és facilitar l’accés als ensenyaments 
artístics que s’imparteixen amb el centre als in-
fants i joves de famílies amb menys recursos. |

L’Escola de Música més 
accessible

L’èxit de preinscripcions avala 
l’FP a Montornès

La demanda per als dos nous cicles de grau 
mitjà de Cuina i Gastronomia i de Serveis en 
Restauració que s’impartiran a l’institut Mar-
ta Mata el proper curs ha duplicat gairebé les 
places disponibles. S’han rebut 76 peticions. 
Las 40 places inicials seran fi nalment 44 (22 
per cada cicle). Montornès és l’únic poble de 
la comarca que ofereix aquests estudis. L’Ajun-
tament invertirà 100.000 euros per habilitar la 
Masia El Molí on es faran les pràctiques. |

ALUMNES DEL MÒDUL D’AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA

ALUMNES DEL MÒDUL D’AUXILIAR D’HOTELERIA, CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ
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UNA DE CATALÀ, SI US PLAU!

Avui no us explicaré què està bé o què 
està malament. Com que és estiu, sembla 
que ve més de gust parlar de curiositats 
que no pas de normes, i parlant de curio-
sitats... Sabeu què és un epònim? Doncs es 
tracta d’un personatge que esdevé tan fa-
mós que el seu nom serveix per donar nom 
a una ciutat, una època, un tipus de menjar, 
una peça de vestir.. i n’hi ha una bona co-
lla! Us en posaré alguns exemples, però si 
en voleu conèixer més, podeu consultar el 
llibre Personatges convertits en paraula, del 
filòleg David Paloma, on s’apleguen fins a 
150 “paraules amb cara i ulls” com ell en diu. 

To thom sap que quan parlem de “boicot” 
ens referim al fet de vetar qualsevol relació 
comercial o social amb una persona, una 
entitat, una empresa... amb la finalitat de 
coaccionar  o de castigar; doncs bé, aquest 
substantiu té els seu origen en el nom d’un 
terratinent anglès Charles Cunningham-
Boycott (1832-1897) contra el qual es va fer 
el primer “boicot” de la història perquè no 
va voler abaixar els cànons dels arrendataris 
en un any de males collites.

Quan utilitzem el verb “linxar” o el subs-

Ramon Muntaner va néixer a Peralada el 1265 
i morí a Eivissa l’any 1336. És l’autor de la més 
llarga i la més popular de les quatre grans còni-
ques catalanes medievals, una joia historiogrà-
fi ca que relata els fets esdevinguts entre 1207, 
any de l’engendrament de Jaume I, fi ns a la co-
ronació d’Alfons III el benigne el 1328. Aquesta 
cònica s’ocupa del regnat dels monarques que 
Ramon Muntaner va conèixer personalment i al 
servei d’alguns dels quals va treballar.

Muntaner va començar a escriure la seva Crò-
nica a València el 1325. S’hi havia retirat per ma-
durar les seves memòries però, segons ell ma-
teix explica, un somni revelador el va empènyer  
a escriure la Crònica. En el text Ramon Munta-
ner se’ns revela com un excel·lent narrador, que 
connecta amb el públic lector i oïdor mitjançant 
una narració viva i expressiva. La seva vida  va 
transcórrer al costat de reis, prínceps i cavallers 
i la coneixem gràcies a la crònica on descobrim 
que va participar en nombroses campanyes 
com a capità  i que era un bon estrateg.  

A diferència de les altres tres cròniques, la de 
Ramon Muntaner està carregada de dades histò-
riques, esdeveniments que ell mateix va viure, es-
tà escrita en primera persona i utilitza tot sovint el 
“jo hi era” per remarcar el seu paper de testimoni.

Aquesta crònica té una forta càrrega patriò-
tica d’exaltació dels reis del Casal de Barcelona i 
també de la llengua “lo pus bell catalanesch del 
món”, que per a Muntaner i la gent de l’època 
era un lligam convertit en “consciència”.

Recomanacions 
Any Ramon Muntaner. 
750 Anys del 
naixement del gran 
cornista medieval 
català (1265- 1336)

Millorem el 
català: sabeu que és 
un epònim?

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 DURANT EL MES DE JULIOL 

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 13 H

tantiu “linxament” ho fem per referir-nos al 
fet que una multitud executi una persona 
sospitosa d’un acte criminal sense un pro-
cés previ; poca gent sap, però, que aquests 
mots provenen del nom de Charles Lynch 
(1736-1796) un granger de l’estat nord-
americà de Virginia i, més tard, jutge, que va 
aplicar penes sumaríssimes sense tenir en 
compte la legislació penal o processal. 

I podríem continuar amb altres exemples 
curiosos com els noms leotard, dòberman, 
sandvitx, pantaló... o els adjectius kafkià, 
dantesc, platònic... Apa, feu vosaltres d’in-
vestigadors!

GRAVAT D’UNA DE LES EDICIONS MEDIEVALS DE LA CRÒNICA DE RAMON 
MUNTANER. FONT: WWW.RACOCATALA.CAT
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LA COLUMNA DE L’ENTITAT

Veïnat i Ofi cina del barri hem organit-
zat conjuntament les festes d’aquest any. 
Vam agafar el projecte amb molta il·lusió 
i com que des del primer dia, la nostra 
feina donava els seus fruits, tot i que can-
sats i cansades, la resta de dies van arribar 
amb més força. Festa, feina, bon menjar, 
riures, balls, bon ambient i gent molt 
maca, agraïda i participativa van aportar 
un signifi cat molt positiu a aquests dies. 
L’any vinent, si cal, repetirem i esperem 
que sigui igual o millor. Sant Joan és un 
moment important per a Montornès 
Nord i per a tot el municipi, i us animem a 
participar-hi. Gràcies a totes les persones 
que ho heu fet possible, us hi esperem 
el 2016. |

Festes de Sant Joan 
2015: treball, festa i 
molta diversió

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE SANT JOAN 2015

UN GRUP DELS MÉS PETITS DEL CASAL D’ESTIU

Aquest any les activitats d’estiu 
baten rècord de participació
Al voltant de 800 infants partici-
pen en les activitats organitzades en 
l’àmbit municipal. D’aquests, prop 
de 500 ho fan en el Casal d’estiu i en 
el Campus esportiu, gestionat, per 
primera vegada,  per l’Ajuntament. 
La resta participen en els campus 
de les entitats.

Les entitats del poble contribueixen una 
vegada més a omplir d’esport i lleure l’estiu. 
Amb entusiasme i desafiant la calor, mo-
bilitzen més de 200 infants que participen 
en activitats relacionades amb el bàsquet, 
el futbol, el futbol sala, el tennis i el karate. 
Tampoc hi falten les visites a les piscines, 
excursions per l’entorn i a equipaments 
com Ràdio Montornès, on participen en di-
recte en la programació.

El Casal d’estiu i el Campus esportiu aple-
guen prop de 500 infants d’entre 3 i 12 anys, 
mentre que les colònies, coordinades per 
l’Esplai Panda, duran 60 infants i joves d’en-
tre 5 i 16 anys a Sant Pere de Torelló.

Incidint en la gestió directa
En la línia del que ja s’ha fet en els que es 
presten al Casal de Cultura, la contractació 
de l’equip que condueix el Casal d’estiu i el 
Campus esportiu, format per una quarante-
na de monitors, s’ha fet a través de l’empresa 

pública Montornès Serveis i Manteniments, 
SL. L’objectiu és millorar la coordinació amb 
la resta de serveis municipals, optimitzar re-
cursos i, alhora, millorar les condicions labo-
rals de les persones contractades. |

Número participants: 
- Club de Bàsquet Vila de Montornès: 82
- Club de Tennis Montornès: 37
- Club de Futbol Montornès: 35
- Club de Futbol Sala Montornès: 35
- Club de Karate Montornès: 85
- Casal d’estiu: 232
- Campus Esportiu Municipal: 223
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Els èxits segueixen acompanyant 
l’Atletisme Montornès

El Club Esportiu Montornès Atletisme ha aconseguit 5 
medalles d’or, 8 de plata i 3 de bronze als Campionats 
de Catalunya d’aire lliure, milla i mitja marató. D’altra 
banda, Mar Juárez ha estat subcampiona d’Espanya 
Promesa als 10 km marxa. 

Mar Juárez ha parti cipat amb la selecció espanyola en la prova 
dels 20 km marxa del Campionat d’Europa sub-23 celebrat a Ta-
llin (Estònia), després de proclamar-se subcampiona d’Espanya i 
campiona de Catalunya Promesa en la prova dels 10 km marxa. 

Precisament als Campionats de Catalunya d’aire lliure és on 
l’Atleti sme Montornès ha aconseguit més triomfs. Abdessamad 
Hemmi s’ha proclamat campió absolut a la prova dels 5.000 m 
llisos, seguit de Mourad Mounim que s’ha endut la plata. Montse 
Mas ha estat subcampiona als 800 m llisos i Albert Herrero, bron-
ze en llançament de pes i de disc.

En categoria promesa, cal comptar l’or de Mar Juárez, una plata 
d’Abdessamad Hemmi en els 1.500 m i un bronze d’Inés Ferrón 
en els 400 m llisos.

Els juvenils, Maria Guardeño i Moed Mbarki han aconseguit la 
plata en llançament de martell i en 3.000 m llisos, respecti va-
ment, mentre que Israel Ferron s’ha proclamat campió de Catalu-
nya Cadet en triple salt. |

MAR JUÁREZ, AL CENTRE DE LA IMATGE, EN PLE ESFORÇ

IMATGE D’ARXIU FOTO: CE MONTORNÈS ATLETISME
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#OXI, El poble grec ha dit NO!

El poble grec ha donat una lliçó de dignitat i 

democràcia a la resta d’Europa, amb el 61% dels vots 

en contra de l’”austericidi” imposat pel govern de l’Eurogrup, el BCE i FMI, 

que tant ens ha ofegat en els darrers anys. 

Els grecs han vençut la por, no han fet cas dels missatges fatalistes 

que des d’Europa es llançaven en la campanya del ‘sí’ i han entès que 

l’economia d’un país, i per extensió la de la zona euro, ha d’estar al servei 

de les persones i no al revés.

Grècia ha estat un exemple per a nosaltres, que ens trobem en una 

situació semblant. La nostra constitució va ser modifi cada per garantir 

el pagament del deute per davant de les polítiques socials i la situació de 

l’economia del nostre país no està gaire millor que la seva.

Han estat múltiples les manifestacions que han donat suport al govern 

del país en els darrers dies i aquesta ha estat una de les claus de la victòria. 

En aquest any en què s’acosten eleccions al govern de la Generalitat i tam-

bé les generals hem d’entendre que el nostre camí ha de ser paral·lel al grec.

Hem de ser capaços de confl uir i crear candidatures d’unitat popular 

real que serveixin, a l’igual que ho han fet a Barcelona i a Madrid, i a d’altres 

ciutats de tot l’estat, per tombar les polítiques de retallades i de corrupteles 

i obrir una nova etapa posant les institucions en mans de la ciutadania. 

A Catalunya ja és ben a prop l’acord, a la resta de l’estat no podem deixar 

escapar aquesta oportunitat d’or per tombar el bipartidisme.

Nova legislatura

El Grup municipal socialista fa una renovació 

per a la legislatura que comença. El nostre ànim i interès està, com sempre, 

lligat a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Encetem aquesta legis-

latura amb un equip renovat , però amb la mateixa il·lusió i les mateixes 

ganes de treballar de sempre.

Donarem suport a totes aquelles iniciatives que pensem que són po-

sitives per al nostre municipi i, alhora, farem propostes que ens permetin 

millorar. Un bon exemple són les  propostes que acabem de presentar de 

modifi cació de les ordenances  per tal de reduir el preu de la grua (taxa de 

retirada de vehicles de la via pública),  o que no es cobrin taxes a les perso-

nes aturades que es presenten a una oferta per treballar a l’Ajuntament.

Sabeu que per a nosaltres és prioritari que a Montornès es posin en 

marxa polítiques que afavoreixin la creació d’ocupació, i per aconseguir-

ho, presentarem tantes propostes com siguin necessàries i treballarem 

estenent la mà a l’equip de govern en qualsevol iniciativa en aquest àmbit.

D’altra banda, no volem deixar passar l’oportunitat de reiterar el nostre 

agraïment a totes aquelles persones que van donar suport al nostre pro-

jecte en les eleccions. A la resta dir-vos que pararem l’orella i no descansa-

rem fi ns a recuperar la vostra confi ança. 

Ara més que mai la nostra ciutadania necessita que tots i totes ens 

posem a treballar des de la responsabilitat que vosaltres  mateixos ens 

heu  atorgat.

Els i les socialistes de Montornès ho tenim clar, no us fallarem.

Mirem per Montornès

En el nostre primer escrit al Montornès Viu, volem donar 

les gràcies a totes les persones que ens han fet confi ança 

amb el seu vot aquest passat 24 de maig. Us agraïm que hagueu fet possible 

que Esquerra Republicana de Catalunya sigui present per primera vegada al 

nostre consistori.

Ens fa especialment feliços poder-hi ser precisament en aquesta 

legislatura, tan cabdal en la història del nostre país, i poder representar un 

posicionament polític d’esquerres, fonamentat en els valors republicans 

i compromès amb el nostre país i amb la seva autodeterminació, que 

malauradament mai ha tingut cabuda, fi ns ara, al nostre municipi. 

Des d’Esquerra, volem treballar per fer un Montornès més obert, transpa-

rent i participatiu. Volem col·laborar a solucionar les mancances històri-

ques i les noves necessitats dels habitants del nostre municipi. I, no podia 

ser d’una altra manera, volem donar suport de manera activa a la societat 

civil, a les institucions i a les entitats del nostre poble que treballin per fer 

possible la nova República Catalana. 

No volem ser un més dels representants polítics del nostre consistori, sinó 

ser els portaveus dels vostres neguits, dels vostres problemes i dels vostres 

anhels. Per això ens podeu contactar:

• Per Whatsapp al 717 70 26 46;

• per correu electrònic a montornesdelvalles@esquerra.org;

• al Facebook a facebook.com/ERCMdV;

• al Twitter a @ercmontornes;

• o al nostre lloc web locals.esquerra.cat/montornesvalles. 

Ciudadanos más cerca

Tras las últimas elecciones municipales, gracias a los 

montornesinos, Ciudadanos vuelve a participar directa-

mente en la política institucional. Nuestro progreso en el número de vo-

tos obtenidos ha sido espectacular y os agradecemos vuestra confi anza. 

Es un primer paso, pero vamos a seguir necesitando de vuestro apoyo 

para persistir en la idea de conseguir una institución municipal más sim-

ple, efi caz, económica y capaz de dar respuesta a los intereses generales 

de una colectividad que, cada día más, ve a las instituciones políticas 

como algo capaz de engendrar más problemas que soluciones. 

En los pocos días que llevamos con el nuevo consistorio constituido, 

ICV ya ha celebrado su primer pleno extraordinario. Han fi jado sus 

sueldos y las pequeñas compensaciones económicas para el resto de 

partidos.

Hasta aquí todo sigue igual, pero pronto vamos a ver qué orientación 

sigue el gobierno actual, cuáles van a ser sus ideas del interés general y 

qué proyecto de municipio proponen. Algo debe cambiar. No podemos 

seguir siendo actores pasivos de los intereses políticos que nos restan la  

dignidad de ser ciudadanos. 

Vamos a trabajar por esa dignidad.
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Per què eleccions al 
Parlament de catalaunya 

Els pròxims mesos albiren una alta intensitat política 

arreu del país, els ciutadans decidiran si volen que Catalunya esdevin-

gui un Estat independent o no. Per la manca democràtica de l’Estat 

Espanyol, que impedeix que els catalans puguin decidir lliurement el 

seu futur, el President Mas s’ha vist obligat a convocar unes elecci-

ons amb caràcter plebiscitari, és a dir, unes eleccions en forma de 

referèndum. En aquestes eleccions les catalanes i els catalans també 

podran percebre un fort gir, el gir en polítiques socials. Des de Con-

vergència sempre hem defensat que la justícia social és un objectiu 

i aquest objectiu no és assolible si se segueix formant part de l’Estat 

Espanyol, per tant, la independència del nostre país és la millor eina 

per aconseguir la justícia social. La gent que pateix la crisi és la nostra 

prioritat. Durant aquests anys de govern no hem pogut atendre totes 

les necessitats de la gent més necessitada, perquè l’Estat ofega eco-

nòmicament  la Generalitat. Catalunya, el 27S, es juga el seu futur, és 

a les nostres mans, fem-ho possible! No hi ha llibertat nacional sense 

justícia social

Mayoría institucional

Queremos, lo primero, agradecer a los 473 ciudadanos 

y ciudadanas que han depositado su confi anza en nues-

tro proyecto, su fi delidad y que no defraudaremos en nuestro empeño de 

llevarlo hacia delante. Será nuestra máxima labor.

Con mayoría absoluta de EUiA-ICV ya hemos trabajado y, aunque ha 

sido duro, hemos realizado la labor que los ciudadanos nos habían con-

fi ado, que era la de estar atentos a todo y trabajar para que el Gobierno 

Municipal haga todo lo posible por y para el ciudadano de Montornés. 

Esa línea queremos mantenerla y seguir haciendo propuestas por y para 

el bien común. Sabemos que es una labor poco vista, pero como dijimos 

en el discurso de investidura, queremos seguir trabajando y haciendo 

que el Ayuntamiento sea para los ciudadanos, llevando sus inquietudes 

y necesidades, como carta de presentación. A su vez, queremos que en 

esta legislatura, la transparencia de la Administración sea total por lo 

que velaremos por la legalidad de los actos que lleven a cabo quienes 

gobiernan. Nuestras propuestas irán en esa línea. Esperamos que cum-

plan con su programa y que hagan que los montornesinos vuelvan a 

tener confi anza en la política.

Por último, queremos que la mejora que tenemos en lo económico 

(a nivel global), se vea refl ejada lo antes posible en nuestros vecinos y 

vecinas, con lo que apoyaremos cualquier idea que vaya encaminada a 

ello, y pediremos la máxima difusión de cada proyecto que se realice en 

nuestro municipio para mejorar la Participación Ciudadana.
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DESTAQUEM... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 18 de setembre (divendres) |
- Pregó amb Tomás Molina i Cremada de l’Ajuntament 
 (30 aniversari de la Colla de Drac i Diables). 
-  V Sopar de Germanor- Sabors del Món al Teatre i 
 Monòlegs amb Nunila.
- Nit Jove 

| 19 de setembre (dissabte) |
- Pujada al Castell de Sant Miquel
- Fontapa
- Concert amb Hotel Cochambre 
- Visita teatralitzada al refugi antiaeri de Ca l’Arnau
- Trobada de puntaires al carrer
- Correfoc infantil i Correfoc - Versots 2015
- Ball de nit amb orquestra
- Nit golfa amb La banda del coche rojo i Raggatunning

| 20 de setembre (diumenge) |
- Cercavila de Gegants i Dansa de la Batalla.
- Concert amb l’Orquestra Maravella.
- DJ’s a la zona de concerts

| 21 de setembre (dilluns) |
- Sardanes de Festa Major.
- Berenar homenatge a la Nostra gent gran i ball.

CONCURSOS

Premi Font de Santa Caterina de Microcontes
Fins al 23 d’octubre al correu microcontesmontornes@cpnl.cat

Fotogra� a: La samarreta viatgera
Fins al 10 de setembre (Casal de cultura, Instagram i montornes-
festamajor@gmail.com)




