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crèdits

Parlar de l’Escola de Música, Dansa i Aula de Teatre del nostre poble és molt 

fàcil. Només cal fer referència a la qualitat de les seves classes, dels seus professors 

i professores i a la satisfacció que senten les famílies, i tothom hi està d’acord. No-

més cal recordar les innumerables activitats que organitza i en què participa, per estar-ne contents. Aquest 

any, per cert, celebrem ja 10 anys de l’Aula de Teatre.

El millor de tot és veure tants nens i nenes que hi assisteixen cada setmana, plens d’il·lusió, per gaudir a les 

aules, per aprendre i per créixer en el coneixement de les diferents disciplines artístiques. La seva cara quan 

pugen per primera vegada a l’escenari per mostrar el seu ofi ci amb els instruments, amb el cos o la paraula, 

ho diu tot.

L’Escola ha anat creixent amb els anys i s’ha convertit en una peça clau de l’educació a Montornès, com a 

servei públic de qualitat i com a projecte cultural, cívic i de cohesió social. Sense aquesta gran escola d’arts, 

seríem diferents i ens faltaria alguna cosa. Les seves activitats surten permanentment als carrers i places, 

allà on hi ha festa i on creixen les tradicions.

Projectes com el de l’Escola de Música, Dansa i Aula de teatre complementen perfectament l’educació de les 

escoles i els instituts, i afegeixen més valor al compromís de les famílies pel que fa a la formació dels més petits 

i, sovint, també dels pares i mares. L’Escola s’ha convertit en un punt de trobada, en un espai de relació, en un 

racó estimat on es torna sempre amb ganes de saber-ne més i del qual mai hi ha pressa per marxar.

L’escola creix permanentment, i s’ha estès fora de les aules. Ha entrat a les escoles i instituts, i encara ho 

farà més. El projecte té vocació de servei públic i pretén ser una ajuda per superar les desigualtats i frenar 

l’exclusió social. 

Durant aquests anys hem congelat els preus, malgrat que la Generalitat no hi ha aportat la seva part del 

fi nançament, i així no hem carregat directament damunt de les famílies el dèfi cit econòmic que patim. Fins 

i tot, aquest curs hem posat en marxa bonifi cacions en les quotes per a aquelles famílies que tenen difi cul-

tats, per així facilitar que puguin continuar assistint a les classes. Caldrà, d’ara endavant, desenvolupar una 

tarifació social per adequar l’aportació de les famílies a la seva renta. La igualtat en l’accés a l’ensenyament 

públic ha de ser una prioritat.

José A. Montero. Alcalde

Orgullosos de l’Escola de Música, 
Dansa i Aula de Teatre

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

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

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat
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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 93 572 08 14

farmàcies de guàrdia octubre - novembre 2015

Horari d’atenció 
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



3Octubre 2015 | Actualitat |

El Departament d’Ocupació, 
Promoció Econòmica i Comerç 
es trasllada per millorar el servei

Des del 16 de setembre els serveis es 
presten en unes noves dependències 
ubicades al carrer de la Pau, 10, al 
mateix edifi ci on hi ha l’Arxiu His-
tòric del poble.

Les noves instal·lacions, més àmplies que 

les actuals, ocupen uns cent metres qua-

drats que permetran acollir adequadament 

l’espai del Club de Feina, amb 20 places i 10 

ordinadors amb connexió a Internet. Tam-

bé s’ubicaran quatre punts de treball, on es 

duran a terme les tasques d’orientació i les 

entrevistes individuals que es realitzen des 

del servei.

Tot plegat permetrà millorar i consolidar 

serveis com l’assessorament personalitzat, la 

captació i gestió d’ofertes de treball, i altres 

eines de foment de l’ocupabilitat, com la for-

mació ocupacional.

Algunes dades del Departament

Durant l’any 2014, es van realitzar 1.031 acci-

ons d’orientació individual, i 479 entrevistes 

ocupacionals, amb un resultat positiu, ja que 

415 persones usuàries van aconseguir trobar 

feina. També es van dur a terme prop d’una 

trentena d’accions formatives en què van par-

ticipar 194 persones sense feina. D’altra ban-

da, 47 empreses i 45 emprenedors van assistir 

a les sessions formatives organitzades de for-

ma específi ca per a aquests col·lectius. |

NOU ESPAI DEDICAT AL CLUB DE FEINA

UNA DE LES SESSIONS DEL CICLE

Durant aquest mes d’octubre es duu a ter-

me un cicle de formació gratuïta adreçada 

específi cament a les persones que tenen 

inquietuds emprenedores i a l’empresari-

at. L’objectiu és ajudar-los a dinamitzar els 

seus projectes i a afrontar els reptes que se’ls 

plantegen. 

Les sessions van a càrrec d’especialistes 

i docents amb una àmplia trajectòria en 

cadascuna de les matèries que es tracten. 

S’aborden qüestions com la fi delització dels 

clients, el paper de les xarxes socials en el 

món empresarial, la negociació, la responsa-

bilitat social, la gestió i la competitivitat, així 

com qüestions d’especial rellevància per a 

l’emprenedoria i el jove empresariat.

És la quarta vegada que el Departament 

Municipal de Promoció Econòmica organit-

za una programació d’aquest tipus. El pro-

jecte compta amb el suport de la Diputació 

de Barcelona. |

Nous reptes per 
a les empreses i 
l’emprenedoria

FOTO: DEPT. MPAL. OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
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BREUS

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una moció 

de suport a les persones que han d’abandonar 

les seves llars a causa de la guerra que es viu als 

seus països d’origen. 

La moció, que compta amb el suport de tots 

els Grups Municipals, també manifesta el su-

port a la creació i l’adhesió de Montornès a la 

Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi. 

Entre les mesures concretes que es duran a 

terme en l’àmbit local hi ha el desenvolupa-

ment d’una Taula de Suport als Refugiats per re-

alitzar un treball estable i permanent i que per-

meti la revisió i actualització dels plans d’acollida 

municipals (o comarcals) per incorporar-hi l’asil. 

L’Ajuntament també se suma a les línies de 

treball identifi cades i consensuades a la reunió 

celebrada el 4 de setembre a la seu del Fons 

Català i en què van participar més de vuitanta 

d’ajuntaments. |

Montornès formarà part de 
la Xarxa de Ciutats Refugi

22 dones amb especials difi cultats 
d’inserció laboral culminen la seva 
participació en el projecte CLARA

Durant les darreres setmanes ha fi -
nalitzat el projecte CLARA. Mon-
tornès és l’únic municipi de Cata-
lunya que ha desenvolupat enguany 
aquest programa subvencionat per 
l’Instituto de la Mujer.

Un grup de 22 dones de Montornès han 

participat en el projecte CLARA. Una iniciati-

va singular subvencionada per l’Instituto de 

la Mujer i dirigida a dones amb especials di-

fi cultats per a la inserció laboral per motius de 

conciliació, d’edat, nacionalitat, etc.

La selecció de les participants va anar a càr-

rec de l’Associació Benestar i Desenvolupa-

ment (ABD) en coordinació amb els departa-

ments de Polítiques d’Igualtat i Serveis Socials 

de l’Ajuntament i l’Ofi cina del barri .

Acompanyament i formació 

Durant deu mesos les dones han rebut as-

sessorament, eines i formació per facilitar-los 

l’accés al món laboral. Tot plegat s’ha dut a 

terme en dues fases diferenciades.

En la primera fase, les participants han 

posat en comú la identifi cació del seu pro-

jecte personal, així com les seves capacitats 

i potencialitats.  Durant la segona, han rebut 

formació en diverses especialitats i han fet 

pràctiques en empreses de l’entorn com Sorli 

Discau, Área de Guissona i diversos establi-

ments hotelers de la ciutat de Barcelona.|

VEÏNAT COMPROMÈS!
Gràcies a l’avís d’un veí, la Policia Local 

va poder enxampar fa uns dies 3 indivi-

dus que intentaven accedir per la força a 

un domicili del carrer d’Adriano.

Segur que hi ha moltes persones que 

fan petits gestos com aquest que ens 

benefi cien a tots. En saps algun cas? Ex-

plica’ns-el a premsa@montornes.cat. |

PARTICIPANTS EN EL PROJECTE CLARA
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UNA REPRESENTACIÓ DE LA PLANTILLA DE VALEO AL PLE DE 

L’AJUNTAMENT

Una representació dels treballadors de Va-

leo va assistir al Ple ordinari de setembre. Totes 

les formacions polítiques van donar suport a 

una moció a favor del personal contractat 

de la multinacional francesa, en vaga des del 

mes de juliol, quan la direcció va anunciar la 

deslocalització de la planta de Martorelles i el 

trasllat a Saragossa.

El suport es concreta en una aportació de 

3.000 euros a la caixa de resistència creada 

pels treballadors i la reclamació a la direcció 

de la continuïtat de la planta de Martorelles 

amb un pla industrial negociat amb la repre-

sentació laboral.

Des de l’any 2009 Valeo ja ha patit diver-

sos Expedients de Regulació d’Ocupació que 

han reduït la plantilla de 422 a 257 persones. 

D’aquestes n’hi ha deu que són veïnes de 

Montornès. |

Montornès aporta 
3.000€ a la caixa de 
resistència de Valeo

“Jo no venc alcohol a menors”, una de les primeres accions de “la PEPA”. Una cin-

quantena de persones entre fi raires, comerciants i representants d’entitats van participar al 

setembre en el primer curs de dispensació responsable de begudes alcohòliques que s’ha de-

senvolupat a Montornès. |
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La Gent Gran torna a brillar en la seva Diada. Un any més, són moltes les persones 

grans del poble que participen activament i gaudeixen amb les activitats organitzades a 

l’entorn de la Diada de la Gent Gran. |

BREUS

Un grup de dones han començat aquest 

mes una nova edició de l’Espai Dona, un ta-

ller dinamitzat per l’Aula Municipal de Teatre, 

que pretén ajudar les participants a identifi car 

i expressar les seves inquietuds i millorar les 

habilitats comunicatives.  Cada dimarts com-

parteixen una hora i mitja a l’Espai Cultural 

Montbarri que utilitzen per treballar l’expres-

sió corporal en un ambient distès, agradable i 

d’absoluta llibertat i confi dencialitat.

Les dones interessades a participar es poden 

adreçar a l’Ofi cina del Barri o posar-se en contac-

te a través del correu igualtat@montornes.cat |

Créixer i relacionar-se a 
través del teatre

SESSIÓ “APUNTA’T A FER PUNT” A LA BIBLIOTECA

GIMNÀSTICA ALS JARDINS DE L’AJUNTAMENT

| Notícies |

Cens: 11.380 | % Participació: 77,50%

 C’s - 2.260 vots - 25,73%

JxSí - 1.771 vots - 20,17%

CatSíqueesPot - 1.459 vots - 16,61%

PSC - 1.444 vots - 16,44%

PP - 999 vots - 11,38%

CUP - 463 - 5,27%

Unió.cat - 162 - 1,84% 

PACMA - 109 - 1,24%

Recortes Cero - Els Verds - 58 - 0,66%

Vots en blanc - 57

Vots nuls - 37

Eleccions al Parlament 
de Catalunya 27S

Resultats a Montornès
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Més temps per continuar l’acció 
social de la Llei de barris

L’Ajuntament prepara la petició de 
pròrroga per completar el Projecte 
d’Intervenció Integral de Montornès 
Nord. El document recollirà les líni-
es de treball per continuar i reforçar 
els programes socials i incorporarà 
propostes i suggeriments del veïnat.

Durant aquest mes d’octubre, l’Ajuntament 

farà una enquesta per tal de conèixer l’opinió 

del veïnat de Montornès Nord sobre les actu-

acions desenvolupades fi ns ara en el marc del 

Projecte d’Intervenció Integral (PII) del barri. 

Les propostes i suggeriments que es recullin 

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

s’integraran en la petició de pròrroga que es 

presentarà a la Generalitat.

El document inclourà modifi cacions per 

ajustar el projecte a la realitat i per dotar de 

fons i garantir la continuitat accions socials ja 

iniciades.

Les prioritats són la dinamització social i 

comunitària, l’habitatge i la millora de l’espai 

públic i el comerç.

El PII es va iniciar l’any 2009 amb un pres-

supost de 9.990.000 euros a fi nançar a parts 

iguals per la Generalitat (amb fons de la Llei de 

barris) i l’Ajuntament. Actualment, la Generali-

tat deu 1,6 milions d’euros al Consistori.|

Revitalització del comerç a Montornès Nord. L’Ajuntament i la Unió de Botiguers col-

laboraran en la campanya “Aixequem persianes” que pretén dinamitzar els aparadors de lo-

cals buits amb productes de comerços afi liats a l’associació. El pla inclou ajuts econòmics per 

a botiguers i per a emprenedors. |

Si alguien le hubiera dicho a Luis Ló-

pez hace 30 años que su escuela de ka-

rate iba a ser una de las más importantes 

de Catalunya y que iba a ser conocida en 

toda España, no sabemos si lo hubiera 

creído. Pero esta es la realidad. Lo que 

empezó como una actividad extraesco-

lar se ha ido transformando en algo tan 

grande y bonito que si uno se lo para a 

pensar da un poco de vértigo.

Empezamos con exhibiciones para el 

pueblo, campeonatos de fi esta mayor, 

los torneos Vila de Montornès y Sant Sa-

durní (vigésima edición en 2015), partici-

pando casi tímidamente en los campeo-

natos regionales…

Pero desde hace años el Karate Mon-

tornès ha dejado atrás esa timidez y 

ahora camina con paso fi rme. No hay 

campeonato ofi cial de Catalunya que no 

cuente con varios de nuestros karetecas 

en el podium. Hemos participado, a tra-

vés de la Federación Catalana, en cam-

peonatos nacionales e internacionales, y 

miembros del club, formando parte de la 

selección Española, en campeonatos eu-

ropeos y mundiales viajando por medio 

mundo: Alemania, Suiza, Turquía, Portu-

gal y próximamente Indonesia.

Y como club también participamos en 

las mejores competiciones: Open de Pa-

rís, internacionales de Ishimi, Santa Pola, 

de Escaldes, Cto. de España de Clubs y el 

10 de Octubre participamos en el Cto. de 

Europa de la asociación Hayashi-ha con 

42 alumnos que se enfrentarán a compe-

tidores de todo el continente.

Esta temporada se presenta con nuevos 

retos, viajes e ilusiones. Y la afrontaremos 

como lo hacemos siempre: con mucho 

trabajo y dando lo mejor de nosotros.|

Club Karate Montornès, 
entidad local con 
proyección internacional

SIGNATURA DEL CONVENI. D’ESQUERRA A DRETA, MARTA PÉREZ, DIRECTORA DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE MONTORNÈS NORD; 

L’ALCALDE, JOSÉ A. MONTERO, I LA PRESIDENTA DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS, PEPI GARCÍA

MERCAT DE SEGONA MÀ A LA PLAÇA DEL POBLE, UNA DE LES ACCIONS SOCIALS INCLOSES AL PII

| Notícies |
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LES PERSONES VINCULADES AL CENTRE OPINEN...

L’aportació que jo penso 

que fa l’Escola, a part de 

la formativa, és també la 

cultura que porta al poble 

fent que la gent participi en les festes, els tallers, a 

les escoles i instituts. Trobo que és molt interessant 

perquè els infants des de petits tenen contacte 

amb la cultura musical, la dansa i el teatre.

La meva experiència 

ha estat en el camp del 

teatre. A mi personalment 

és el que més m’agrada. 

T’ajuda a no passar vergonya, i aprens tècniques 

per a altres aspectes de la vida. Una experiencia 

que ha estat molt bona per a mi.

MIREIA LÓPEZ
PRESIDENTA DE L’AMPA DE 
L’ESCOLA

BUBA DEMBAGA
ALUMNE DE TEATRE AL 
CENTRE JUVENIL SATÈL·LIT

Pensem que la coordi-

nació entre els centres 

d’ensenyament de 

Montornès és molt im-

portant per poder donar entre tots un bon servei 

al poble. Per a nosaltres és una forma d’ajudar al 

nostre alumnat perquè treballi l’equilibri entre el 

cos i la ment, i perquè pugui desenvolupar amb 

èxit la resta d’activitats acadèmiques.

Llevo vinculado a la 

Escuela desde su inicio, 

allá por el 2001. La prin-

cipal aportación son los 

conocimientos y experiencias que he vivido, muy 

interesantes y agradables. Yo veo la Escuela Mu-

nicipal de Música, Danza y Aula de Teatro como 

una gran familia por todo lo que nos aporta.

EVA TEBE
PROFESSORA D’ANGLÈS A 
L’INSTITUT VINYES VELLES.

ANTONIO PERERA
ALUMNE DE PIANO I PARE 
D’UN ALUMNE DE L’ESCOLA

La principal relació que 

tenim amb l’Escola és la 

Cantanta de Sant Jordi i el 

concert de Santa Cecília. 

A l’Escola Mogent estem molt contents amb la 

implicació dels alumnes per viure l’experiència 

de participar en un esdeveniment que engloba 

diferents modalitats artístiques. Hi ha molta col-

laboració entre mestres i alumnes.

Yo hago teatro, canto y 

ahora voy a empezar con 

un combo.

Me gusta todo lo que tie-

ne que ver con la interpretación. De mayor quiero 

ser actriz y cantante. He actuado en el instituto 

para mis compañeros de clase, sobre todo en 

fi nes de curso y fi estas.

ALBA ALFONSO
PROFESSORA DE MÚSICA A 
L’ESCOLA MOGENT

DAVINIA MORALES
ALUMNE DE TEATRE I DANSA 
DE L’INSTITUT MARTA MATA

L’Escola de Música, Dansa i Aula de Teatre, clau educativa i integradora 

Quina és la principal aportació de l’Escola al poble? Què és el que coneixes i més t’agrada de l’Escola? 

Més de 400 alumnes han iniciat el curs 

2015 – 2016 a l’Escola Municipal de Música, 

Dansa i Aula de Teatre. D’aquests, a l’entorn 

d’una vuitantena s’hi han matriculat per pri-

mera vegada. El nombre de persones usuàri-

es del servei no es tanca aquí, perquè s’hi ha 

d’afegir els infants i joves que al llarg del curs 

participen en tallers i activitats promoguts 

pel centre en altres equipaments.

És el cas de l’Aula de Teatre, la disciplina més 

jove de l’escola i que, tot i això, aquest curs 

ja commemora el desè aniversari. El teatre 

és present a les escoles, al Centre Infantil la 

Peixera i al Centre Juvenil Satèl·lit, i serveix 

per dinamitzar propostes com “L’espai dona”, 

en què l’expressió oral i corporal esdevé una 

teràpia emocional i una eina de convivència, 

creativitat i imaginació.

A més de complir amb la seva funció estrictament aca-
dèmica, l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de 
Teatre fa arribar les seves especialitats artístiques a al-
tres espais i equipaments municipals, així com als centres 

educatius del poble. Amb la seva participació activa en 
tota mena d’esdeveniments, s’ha convertit en un vehicle 
de transmissió cultural ple dels valors socials que carac-
teritzen un servei públic integrador i de qualitat.

El teatre, juntament amb la música, també 

s’ha incorporat de forma natural en l’àmbit as-

sociatiu. L’Associació de Pares de fi lls disminuïts 

Els Àngels (ASPAHID), per exemple, ha consoli-

dat un grup de teatre propi i utilitza la música 

com a element de dinamització, igual que les 

famílies de Llar d’Infants Pública El Lledoner.

Volant cap a les escoles amb l’impuls del 
projecte “Vents”
Aprendre a tocar la guitarra és possible als 

instituts de secundària gràcies al taller que 

s’hi imparteix. L’experiència es pretén ampli-

ar a les escoles amb el projecte “Vents” que 

en el futur permetrà els alumnes de primària 

aprendre a tocar un instrument.

La dansa segueix la mateixa línia integrado-

ra i desenvolupa als instituts una proposta de 

tècniques de moviment que culmina a fi nal de 

curs amb una gran representació. El repte, en-

guany, és combinar les experiències dels dos 

centres en un espectacle de dansa comunitari.

Música, dansa i teatre a l’abast de tothom
Amb l’objectiu que la formació musical, en 

dansa i teatre pugui arribar a tothom inde-

pendentment de l’edat, de la capacitat i de la 

situació econòmica, aquest curs s’han introdu-

ït descomptes en les quotes. Les bonifi cacions 

s’adrecen a les famílies nombroses, les mono-

parentals i aquelles amb menys recursos. |CANTATA DE SANT JORDI 2015

TEATRE SOCIAL DE L’ESPAI JOVE SATÈL·LIT ALUMNES DE MÚSICA

ACTUACIÓ DE DANSA
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Nicolau Guanyabens

Arxiver Municipal

Entre el 1949 i el 1951 més de 3.000 nens austríacs van ser aco-

llits com a refugiats per famílies espanyoles, en una iniciativa liderada 

per Càritas Diocesana. El govern de Franco, neutral durant la Sego-

na Guerra Mundial, va assumir aquesta acció humanitària pocs anys 

després d’acabat el confl icte, en un intent de fer veure a l’exterior les 

bondats i la generositat del règim dictatorial envoltat aleshores per les 

democràcies occidentals que miraven de refer-se.

Certament la situació de migradesa que es vivia llavors aquí no era la 

més idònia, però encara era pitjor la postguerra a l’Àustria ocupada pels 

aliats: destrucció arreu, precarietat econòmica, habitatges en un estat 

lamentable, famílies trencades i fam. I la situació dels nens era especial-

ment greu, de manera que la principal raó de l’enviament d’infants cap 

a altres països va ser la d’alimentar els més desnodrits i malalts.

Suïssa, Portugal, Holanda, la Gran Bretanya, Dinamarca, Noruega, 

Bèlgica i Espanya van ser estats acollidors. Els infants, alguns molt pe-

Christina Ottinger, refugiada a Montornès

tits, s’hi van estar entre tres i nou mesos. Vivien a les cases dels pares 

d’acollida i assistien a l’escola local, amb el repte lingüístic que això els 

suposava. 

Christina Ottinger va arribar a Montornès cap al 1949 procedent de 

Viena. Tenia prop de 5 anys. Venia desnerida, amb ferides de metralla 

al braç i orfe de pare. En Marcelino Blanchar i l’Elvira Baulies, de can 

Didot, van acollir-la en el si de la seva família per alimentar-la i procurar 

per la seva salut. 

Passada la primera estada, curta i sota el paraigües de Càritas, els de 

can Didot van convenir amb la mare biològica que la nena tornés al 

poble, aquesta vegada per estar-s’hi més temps. Així és com Christina 

amb 12 o 13 anys va viure a Montornès un parell de cursos escolars 

amb ells, essent veïna del carrer Prim, anant a escola amb les amigues 

i parlant el català perfectament.   

Després Christina va marxar per fer la seva vida al seu país, però de 

tant en tant baixava, sola o amb el seu marit, a veure la seva família cata-

lana i les amistats que aquí havia fet. Morí jove, als anys noranta. Accions 

solidàries com les que va viure Christina Ottinger, refugiada a Montor-

nès, generen relacions personals estretes que perduren i es recorden. |

LA NENA CHRISTINA OTTINGER AMB ELS SEUS PARES D’ACOLLIDA, MARCELINO BLANCHAR I ELVIRA BAULI-

ES, CAP A 1949. AMMV. IMATGE CEDIDA PER LOURDES BLANCHAR

LA NENA CHRISTINAOTTINGER AL MIG DE LA SEVA FAMÍLIA D’ACOLLIDA, ELS BLANCHAR BAULIES, EL 17 DE 

JUNY DE 1956. AMMV. IMATGE CEDIDA PER LOURDES BLANCHAR
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Festa Major 2015, gràcies per ser-hi!”.
FOTOS: JA JIMÉNEZ

El montornesenc José Luis Vallribera guanya el concurs de disseny Corel Draw 
2015.  S’ha endut el primer premi dins de la categoria d’Indústria tèxtil i disseny de moda. El 

certamen ha rebut les propostes de centenars de persones d’arreu del món. |

Si teniu fotografi es, fi lmacions o docu-

ments de festes, processons, costums, 

vida al carrer, jocs, ball, teatre, cant coral, 

esports... dels anys 30, 40, 50 i 60 , i voleu 

col·laborar en el documental, poseu-vos 

en contacte amb l nosaltres.

Arxiu Històric
C. de la Pau, 10 · Tel. 93 114 90 07

QUART DOCUMENTAL 

DE LA SÈRIE  “PARLEM 

DE MONTORNÈS”
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Més d’un centenar d’activitats
al complex Les vernedes

El complex Les vernedes obre la 
temporada amb noves propostes 
esportives com ara el trail running, 
el running, sessions exprés, progra-
mes d’entrenament personal i dan-
ce infantil.

El complex Les Vernedes inicia la nova 

temporada ampliant el seu programa d’ac-

tivitats fi ns arribar a les 112 propostes i amb 

un número de persones abonades superior 

a les 1.600.

Pel que fa a les novetats, cal destacar el 

trail running i el running, ambdues disciplines 

es practiquen a l’exterior i segueixen pautes 

dissenyades per personal tècnic de l’equipa-

ment. També hi ha sessions exprés d’abdomi-

nals i d’entrenament funcional que tenen una 

durada de 15 minuts i estan pensades per a 

persones amb poc temps per entrenar. Una 

altra incorporació ha estat el dance infantil 

(per a infants de 8 a 12 anys).

A més d’aquestes propostes, hi ha un nou 

servei de programes d’entrenament perso-

nalitzat que es presta a la sala de fi tness.

D’altra banda, les 652 places disponibles 

per als cursos de natació estan cobertes en 

un 98%. |

BREUS

Naiara Moreno ha estat seleccionada per la 

Federació Espanyola de Karate per participar 

en el mundial de karate Sub_21 que se cele-

brarà del 12 al 15 de novembre a Jakarta, In-

donèsia. La karateca és Campiona d’Espanya 

Kumite Sub21 de -55 Kg i ja va ser seleccionada 

per participar al Campionat d’Europa sub21 de 

karate celebrat el mes de febrer a Zuric. |

El Karate de Montornès, 
en el mundial

El jove pilot Yago Domínguez ha tingut un 

estiu ben mogut entrenant-se i competint 

per preparar la temporada. Ara, ja han co-

mençat les carreres ofi cials d’Endurets dels 

Campionats de Catalunya i d’Espanya. |

YAGO
8

SALA DE FITNESS DEL COMPLEX LES VERNEDES
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Valeo no es tanca!

Els treballadors i les treballadores de la planta de 

Valeo Clima de Martorelles estan en vaga des de fa 

més de dos mesos, des que l’empresa va proposar de deslocalitzar la planta 

i traslladar-la a l’Aragó. Aquesta decisió no només afecta la plantilla de 

Valeo, sinó també les treballadores d’empreses de serveis, com la neteja, que 

tenen subjecte el seu lloc de treball a la mateixa planta. 

Les persones treballadores, algunes de Montornès, davant l’actitud de 

no rectifi cació de l’empresa, han iniciat una vaga indefi nida que les manté 

en guàrdia continua a les portes de la factoria. I és que, lamentablement, 

tornem a trobar un col·lectiu de persones que pateixen els greuges provo-

cats per les successives reformes laborals tant del PP com del PSOE, amb 

l’incondicional suport de CiU.

Aquestes reformes han precaritzat salaris, negociacions, condicions de 

feina i han facilitat que les empreses puguin fer deslocalitzacions sense im-

portar les conseqüències que això suposa per a les persones treballadores i 

les famílies que tenen a càrrec seu. Aquestes decisions blinden encara més 

els marges de benefi ci de les empreses i fan evident la sagnia que produeix 

l’actual sistema capitalista.

Exigim al govern de la Generalitat que intervingui per trobar una solució 

i demanem a l’Estat que derogui l’actual reforma laboral. Des del govern 

municipal donem cobertura econòmica i social a les famílies afectades. 

Rebeu tot el nostre suport, la vostra lluita és la nostra lluita, si guanyeu, 

guanyem tots! Valeo no es tanca!

Montornès diu no a la independència

Tres de cada quatre votants en el nostre munici-

pi ha dit no a la independència.

Montornès va sortir el passat dia 27 de setembre a votar de forma mas-

siva per fer sentir la seva veu. Amb una  participació del 77,50%, registra 

una de les més altes de la història.

No és un secret que tant Artur Mas al govern de la Generalitat, com Ra-

joy al de l’estat s’han amagat darrera de les postures enfrontades envers la 

independència per no exercir la responsabilitat d’ocupar-se dels problemes 

dels ciutadans i ciutadanes.  

Si alguna cosa ens queda clara amb aquests resultats és que la ciutada-

nia exigeix a Junts pel sí, que exerceixin de govern d’una vegada, que posin 

fi l a l’agulla, i es preocupin del que realment importa, i deixin de classifi car-

nos com a bons o mals catalans segons els  convingui.

Pel que fa a nosaltres, continuarem posant l’accent en aquests temes 

i fent els esforços  que calguin per tal de recuperar la convivència de què 

gaudíem abans de començar aquesta aventura, sense oblidar que la 

nostra prioritat és recuperar la sanitat, l’educació, les politiques d’ocupació, 

és a dir, la justícia social.

Tot i la intensa pressió per convertir aquestes eleccions en un plebiscit, els 

socialistes hem aconseguit mantenir el suport dels nostres veïns i veïnes. 

Agraïm la vostra confi ança, que ens dóna forces per continuar treba-

llant pel vostre benestar. El vostre suport ens col·loca com la primera força 

política d’esquerres no  independentista al Parlament de Catalunya.

1771 gràcies

Des del grup municipal d’ERC-AM volem expressar 

el nostre agraïment a totes les persones de Montornès 

del Vallès que han fet confi ança a Junts pel Sí a les eleccions del 27 de 

setembre. També volem agrair la dedicació, l’esforç i el compromís de tot 

el comitè local, dels voluntaris de la campanya i dels candidats pel Sí. 

Gràcies a tots plegats, Junts pel Sí ha esdevingut la segona força política 

al nostre municipi amb un 20% dels vots emesos.

Pensem que els 1771 vots aconseguits a Montornès del Vallès és el 

nostre modest granet de sorra en els excel·lents resultats de Junts pel 

Sí arreu de Catalunya (62 escons) i del vot del Sí en general (72 escons i 

1.957.348 vots).

Les forces favorables al Sí no només han guanyat en escons, sinó 

també en vots. Entenent les eleccions en clau plebiscitària, és  encara més 

evident el triomf del Sí, ja que els vots de les formacions que propugna-

ven netament el vot del No (C’s, PSC i PP) sumen en total 1.605.563 vots, 

quantitat menor als vots obtinguts per Junts pel Sí (1.620.973 vots).

Paga la pena evidenciar que els electors favorables a la independèn-

cia al nostre municipi han augmentat percentualment des del 2012 un 

25%, que és un creixement notablement més alt que el vist a la comarca 

(14,1%), a la circumscripció de Barcelona (13,3%) i a tot el país (12,8%).

El 27S serà recordat no només pel seus resultats, que avalen la conti-

nuïtat del procés de transició nacional, sinó per la històrica participació 

(77,50% a Montornès), el caràcter pacífi c i l’esperit democràtic.

Valeo en lucha... ni se cierra ni se traslada.

En primer lugar agradecer el espacio que nos cedéis.

Llevamos 62 días de huelga, acampados en la c/ Can Fenosa S/N Poligono 

Industrial II de Martorelles y la mayoría de partidos políticos se han puesto en 

contacto con nosotros y mostrado su solidaridad. Hoy las necesidades son varias, 

así que apelamos a la solidaridad de los vecinos de Montornés y esperamos su 

apoyo en las acciones.

Las necesidades del campamento en son las siguientes:

1.Agua y comida.

2.Carpas cerradas o módulos -con la llegada del invierno el frío en el Vallés  

          Oriental es insoportable, particularmente por la noche.

3.Estufas (gas o eléctricas)

4.Leña, palets.

Además existen necesidades económicas (Cuenta Solidaria para resistir la luc-

ha ES38 2100 0357 5002 0020 7769 y que agradecemos su difusión), a fi nd e poder 

comprar comida y atender a las necesidades báscias mientras dura la huelga.

Necesitamos también que se interpele por los compañeros que necesiten que 

la hipoteca se paralice o se posponga para cuando fi nalice la huelga -no siempre 

es fácil que la banca entienda que no se pretende dejar de pagar; cuando acabe el 

confl icto todo volverá a ser como antes-.

Lo mismo para los recibos del agua, la luz y también los impuestos municipales.

El último acuerdo que se fi rmó con Valeo fue en Julio de 2014 y decía que toda 

la producción que se realizase en SEAT y NISSAN se haría en la planta de Valeo 

Martorelles. En ello estamos y es lo que pretendemos. ¡Valeo ni se cierra ni se traslada!  
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ESPAI CEDIT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE VALEO
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El sí s’imposa a Catalunya i a 
Montornès JxSi i la Cup 2.234 vots

Les forces sobiranistes de Montornès han sumat 2.234 vots, aquesta 

és la primera valoració positiva; segona valoració positiva: una partici-

pació de votants del 76,67 que avala el seu resultat i el caràcter plebis-

citari d’aquestes eleccions; tercera valoració positiva: la democràcia i el 

civisme que han imperat en aquestes eleccions i que han presentat al 

món les millors credencials d’una societat radicalment democràtica.

Els mesos vinents seran decisius per a la culminació de totes 

aquelles eines que ens són necessàries per esdevenir un Estat normal. 

Tenim un mandat que el poble ens demana i no sols a través de les 

manifestacions de l’11 de setembre sinó també dels resultats de les 

urnes, ara tenim la força per parlar amb Espanya, Europa i el món.

Ara bé, dit tot això també toca treballar per al nostre poble, tenim 

un programa que complir amb la ciutadania, i no es poden demorar 

algunes actuacions. Volem veure com s’inicia el projecte del nou col·legi 

Palau d’Ametlla, volem començar a veure les obres de la rotonda de 

Montornès centre, volem veure el nou casal d’avis a Montornès centre...  

unes promeses que en aquest mandat s’han de dur a terme. Som 

del parer que si els nous projectes per al poble s’han de fer, com més 

aviat es facin abans en podrem gaudir. Els Convergents de Montornès 

volem veure en els pressupostos la inclusió, per l’any proper, de col·legi 

Palau d’Ametlla, del nou Casal d’Avis, i la sol·licitud a la Diputació de 

Barcelona per a la construcció de la rotonda a Onze de Setembre.

Montornés “planta cara”

En los últimos tiempos, están coincidiendo la salida 

de la crisis, con el inconformismo de los ciudadanos/as, y 

todo da lugar a verse como las tendencias en las urnas están cambian-

do. Catalunya ha dicho claramente “NO” a la deriva independentista 

a que nos quería llevar la coalición  Juntos por el sí. En Montornés el 

voto ha sido claro  para entender que la ciudadanía está por la unidad 

de España con todas sus regiones, porque es como se hace para salir 

adelante todos unidos por el bien común.

Desde estas líneas queremos agradecer a los casi 1.000 votantes que 

han entendido nuestro mensaje y han querido “plantar cara” a quienes 

nos  recortan derechos para pagar sus divagaciones hacia una mentira 

constante gastando millones de euros, mientras dejan a nuestros 

hijos en barracones, nos quitan la sanidad, nos dejan sin ayudas a la 

dependencia y muchos otros recortes sociales que han venido desde la 

Generalitat, tapando sus malas prácticas hacia los ciudadanos/as, que 

ya estamos hartos de ser moneda de cambio ante la impunidad que 

representan los que gobiernan en Catalunya. Pero lo que les ha quedado 

claro es que queremos ser catalanes y seguir formando parte del Estado 

español y no queremos poner en riesgo la convivencia con el resto del 

mundo. Haciéndonos creer que así estaríamos mejor, ellos mismos han 

caído en sus propias mentiras con todas las contradicciones que han 

querido negar y no han podido.
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DESTAQUEM... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 22 d’octubre |

Els errors més freqüents del jove empresari/a

Cicle “Nous reptes per a l’empresa i l’empre-

nedoria”

A les 15 h, a la Biblioteca

| 23 d’octubre |

Caminada pels volts de Montornès 

(Diada de la Gent Gran i Setmana de la Mo-

bilitat Sostenible)

Amb l’acompanyament del grup Argot Teatre

Sortida a les 9.30 h des dels Jardins de 

l’Ajuntament

| 24 d’octubre |

Espectacle Apali, família amb Rah-mon Roma

Festa 10è aniversari de l’Aula Municipal de 

Teatre

A partir de les 11.30 h, a la plaça de Pau Pi-

casso

| 27 d’octubre |

La responsabilitat social a les empreses: millo-

rar la gestió i la competitivitat

Cicle “Nous reptes per a l’empresa i l’empre-

nedoria”

A les 15 h, al Casal de Cultura

| 27 i 29 d’octubre |

Taller de reiki (Dia Mundial contra el càncer 

de mama)

Inscripció prèvia al 93 572 11 70 ext 9139

A les 10.30 h, al Casal de Cultura

| 28 d’octubre |

L’hora del conte menuda

RALET, RALET. De la cançó al conte

A les 17.30 h, a la Biblioteca

| 30 d’octubre |

Castanyada Jove i Túnel del terror

Al vespre, al Parc dels Castanyers

(Entrada anticipada al PIDCES i al CJ Satèl·lit)

Cada dilluns: L’hora del conte. 

A les 18 h, a la Biblioteca

Cada dissabte: Meditació en família. 

A les 11 h, a la Biblioteca

Cada diumenge: Visites al jaciment romà 

Mons Observans. D’11 a 14 h

Els diumenges d’octubre: Mons Obser-

vans i Can Sala en família (més info a mon-

sobservans.cat

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ!

| 24 d’octubre |

Circ Troupe amb Albert Vinyes

A les 17.30 h

| 7 de novembre |

Orquestra àrab de Barcelona. Quartet

A les 18 h

| 8 de novembre |

Trifulgues del sol i la lluna amb 

Rah-mon Roma

A les 12 h

| 15 de novembre |

La petita Anna i el Tiet Llangarut amb 

la cooperativa Drac Màgic

A les 17.30 h

CICLE CRÉIXER EN FAMÍLIA 

(Adolescència tardana)

| 30 d’octubre |

Endevina qui ve a sopar aquesta nit!

| 6 de novembre |

Els mars en calma no creen bons mariners

| 13 de novembre |

Jo guanyo, tu guanyes... nosaltres 

guanyem

Sessions a càrrec de Roger Romero, 

psicòleg social

A les 19 h, a la Biblioteca

EXPOSICIONS

Connecta’t al còmic

Fins al 27 d’octubre, al Centre Juvenil, 

Satèl·lit

Ètica-Etílica

(Amb tallers de prevenció del consum d’al-

cohol per a l’alumnat de 3r d’ESO)

Pla Estratègic de Prevenció d’Addiccions 

(PEPA)

Del 6 al 13 de novembre, a Can Xerracan
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