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Un any de gestió 
municipal de Les Vernedes

Les Vernedes celebrarà el 7 de maig el primer aniversari de l’obertura 
de les instal·lacions sota la gestió directa de l’Ajuntament. Amb la po-
sada en marxa, quedaven enrere les dificultats per resoldre el contracte 
amb l’empresa concessionària per greus incompliments, i tres mesos 

d’intensa feina per deixar en condicions òptimes les piscines cobertes; 
el bar i vestíbul del complex; les piscines d’estiu i el pavelló d’esports. 
Paral·lelament es van fer els processos de selecció i la contractació del 
personal tècnic, de manteniment i administració.

Cursets de nataCió a la pisCina Coberta del Complex esportiu
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Al maig farà un any de la reobertura del nostre complex esportiu amb gestió 

pública i ho volem celebrar. Per això s’han organitzat un seguit d’activitats 

adreçades a tothom.

El balanç de tot plegat és molt positiu i confirma l’encert de l’aposta de l’Ajuntament per ocupar-se de 

la gestió directa d’un equipament molt important per al municipi. No ha estat fàcil, i cal reconèixer l’es-

forç de tot l’equip professional que hi treballa per garantir des del primer dia la bona qualitat del servei, 

l’impuls i la millora de les activitats, i el bon manteniment de les instal·lacions i els materials. La bona 

atenció al públic ha estat també una prioritat.

Recordareu les nombroses reformes que es van haver de fer per millorar unes instal·lacions que s’ha-

vien deteriorat molt, i, sobretot, la transformació de la piscina d’estiu. Tot plegat va ser possible gràcies a 

l’enorme esforç de la brigada municipal i dels serveis tècnics de l’Ajuntament, que han estat també una 

peça clau del projecte.

Volem reconèixer i agrair també l’excel·lent actitud dels usuaris i usuàries, la seva comprensió i paci-

ència en el dia a dia i el seu acompanyament en tot moment, facilitant que tot funcionés, acceptant 

els petits ajustaments i ajudant en la solució dels problemes que s’hagin pogut produir. Som conscients 

de la importància d’un servei com aquest, i només amb la col·laboració de tothom es possible fer-lo 

funcionar adequadament.

No teníem referències d’altres municipis, per això hem hagut d’innovar i ser molt ferms per superar les 

dificultats que ens vàrem trobar en tot el procés amb l’empresa concessionària anterior. Però estem molt 

satisfets de poder demostrar que és possible oferir un servei complex com aquest, amb bona qualitat, 

amb unes bones instal·lacions, amb un personal propi de l’Ajuntament, amb moltes activitats, i a uns 

preus molt ajustats. El repte és compartit i ho estem aconseguint.

En un moment com l’actual, en què altres administracions han retallat serveis, o els han privatitzat, han 

suprimit nombrosos programes socials i, en definitiva, s’està retrocedint en els serveis públics que s’ofereixen 

a la població, estem molt orgullosos de poder fer tot el contrari. Per tant podem dir que recuperar serveis 

importants amb gestió pública és la millor manera de garantir drets socials per als veïns i veïnes.

José A. Montero. Alcalde

Primer aniversari de la gestió 
pública del complex esportiu

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  abril - maig 2016

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
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El veïnat col·labora en l’elaboració del primer 
Pla d’Actuació Municipal de Montornès

Durant els mesos d’abril i maig s’es-
tà desenvolupant el procés partici-
patiu que acompanya l’elaboració 
del Pla d’Actuació Municipal per 
al període 2016-2019. La ciutadania 
hi pot participar a través de tallers, 
omplint la butlleta de propostes i on-
line a través del web municipal.

Aquest mes d’abril s’ha donat el tret de sor-
tida als tallers participatius del Pla d’Actuació 
Municipal 2016-2019. És la primera vegada 
que Montornès desenvolupa un pla d’aquesta 
envergadura que es planteja com a una eina 
vital que marcarà les accions en tots els àmbits 
municipals durant els propers tres anys.

El procés es presenta sota el lema “Viatgem 
cap a un Montornès millor”. El veïnat, com a 
expert del dia a dia del municipi, serà molt im-
portant, no només per definir aquest docu-
ment, sinó també, posteriorment per ajudar 
a executar-lo. 

L’Ajuntament ha elaborat un treball inicial 
amb 6 objectius de ciutat que es desenvo-
luparan en accions. Cada objectiu es dina-
mitza a través d’un taller obert a la ciuta-
dania. També s’hi pot participar omplint la 
butlleta de propostes disponible a diversos 
equipaments i on line a través del web mu-
nicipal, on hi ha un apartat específic amb 
tota la informació del procés. 
www.montornes.cat/pam |

presentaCió del projeCte als mitjans de ComuniCaCió

primer taller realitzat el 13 d’abril

un dels grups de treball 
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El Portal de la transparència de 
Montornès ja està operatiu

El Departament d’Ocupació, Promoció Eco-
nòmica i Comerç (OPEC) de l’Ajuntament en-
gegarà el mes de maig un curs de 30 hores 
dedicat al lideratge d’equips que té l’objectiu 
d’oferir eines i millorar habilitats que afavorei-
xin el rendiment dels equips de treball. 

Les persones interessades a participar han 
d’adreçar-se a les instal·lacions de l’OPEC, al 
carrer de la Pau, 10.

Amb l’objectiu també d’ampliar les possibi-
litats d’ocupació, s’ha posat en marxa el mes 
d’abril una acció d’alfabetització digital per a 
la recerca de feina destinada a persones deri-
vades de la Borsa de Treball Municipal.

També aquest mes d’abril s’ha iniciat un curs 
de 310 hores, de monitor/a d’activitats d’edu-
cació en el lleure infantil i juvenil en què par-
ticipen una quinzena de persones de la Borsa 
de Treball Municiapal i del programa d’inser-
ció laboral “Endavant Jove!”|

Hotelers, restauradors i productors saluden l’Escola d’Hoteleria del Vallès 
Oriental  L’alcalde, José A. Montero, i el director de l’Institut Marta Mata, Ramon 
Coma, van presentar al sector els nous cicles de grau mitjà de Cuina i Gastronomia 
que s’imparteixen a Montornès. |

L’Ajuntament ha posat en marxa el Portal 
de la transparència, un espai on es facilita 
l’accés de la ciutadania a la documentació i 
les dades que tenen a veure amb l’activitat 
municipal. 

El contingut s’estructura en cinc grans àm-
bits: informació institucional i organitzativa; 
gestió econòmica; acció de govern i norma-
tiva; contractes, convenis i subvencions, i ca-
tàleg de serveis i tràmits. 

Mitjançant el portal, l’Ajuntament també faci-
lita els instruments perquè el veïnat pugui exer-
cir el seu dret a l’accés a la informació pública.

El sistema escollit per a la publicació de les 
dades ha estat la plataforma del Consorci Ad-
ministració Oberta de Catalunya (AOC). L’eina 
es troba en una fase inicial de posada en fun-
cionament, per la qual cosa pot patir puntu-
alment incidències de disponibilitat. S’hi pot 
accedir a través del web www.montornes.cat. | sessió informativa sobre el Curs de monitor/a de lleure

un moment de la visita a la Cuina de l’aula restaurant el molí

| Notícies |

Oferta de cursos 
per millorar les 
possibilitats laborals
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L’alumnat de soldadura del PTT, 
una font insòlita de creació 

Aprendre a fabricar mecanismes, construir i 
muntar estructures i elements metàl·lics o sol-
dar, són algunes de les habilitats que aprèn 
l’alumnat del curs d’Auxiliar de Fabricació me-
cànica i d’ajust i soldadura del Pla de Transició 
al Treball (PTT).

Aquest curs, els joves participants han fet 
volar la imaginació i, al costat de peces me-
càniques per a automòbils i màquines indus-
trials, forjats, suports i altres estructures, han 
deixat algunes creacions sorprenents.

Un cavallet de ferro acompanya un genet 
de metall formant part d’un petit exèrcit de 
figures fantàstiques i anguloses. I al costat, la 
delicadesa d’una rosa forjada amb la suavitat 
d’un artista del detall.

Els departaments de Joventut i d’Educació 
impulsen un any més el Programa d’Orienta-
ció Laboral i Acadèmica amb activitats per a 
estudiants de secundària i les seves famílies.

Tallers d’emprenedoria i d’inserció laboral, 
visites al Barcelona Activa Porta 22, al Saló 
de l’Ensenyament i al Fira Guia’t d’ensenya-
ments postobligatoris, l’exposició Desprès 
de l’ESO i les xerrades d’orientació familiar i 
d’incorporació al món laboral, conformen el 
gruix d’aquest programa que es desenvolu-
parà fins al mes de maig.

Entre les opcions formatives més noves a 
Montornès, un cop acabat l’ensenyament obli-
gatori, hi ha la possibilitat, des del curs passat, 
de seguir els cicles formatius de grau mitjà de 
cuina i gastronomia i serveis de restauració que 
s’imparteixen a l’Institut Marta Mata i que tenen 
la seva expressió en la nova Escola d’Hoteleria 
del Vallès Oriental ubicada a la masia El Molí.

Els cicles han estat presents a la darrera edició 
del Fira Guia’t que s’ha celebrat a Granollers. |

“Finalitzada l’ESO... 
i ara què?”, programa 
d’orientació juvenil

treballs realitzats per alumnes de fabriCaCió meCàniCa i d’ajust i soldadura

l’esCola d’Hoteleria del vallès oriental, present al fira guia’t

Del 17 al 27 de maig romandrà obert el 
termini de preinscripcions per al proper curs 
d’aquesta formació que s’adreça a joves d’en-
tre 16 i 21 anys que no tenen el Graduat en 
Educació Secundària Obligatòria i que volen 
treballar o cursar posteriorment un cicle for-
matiu de grau mitjà. |
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Les escoles visiten l’Ajuntament. Alumnes de 3r de l’Escola Sant Sadurní han pas-
sat aquest mes d’abril per l’Ajuntament, en el marc d’una de les propostes incloses al 
catàleg municipal d’activitats educatives. L’alcalde, José A. Montero, els va rebre i els 
va guiar per l’edifici. Ara fa una any, un altre grup de l’escola també va venir a la Casa 
Consistorial. En aquell moment, no van poder sortir al Montornès Viu. La seva visita, 
però, no ha caigut en l’oblit (foto inferior). |

| Notícies |

L’OMIC va atendre prop de 900 con-
sultes durant 2015. Les reclamacions i 
consultes més freqüents en matèria de 
consum són les relacionades amb els 
subministraments de la llar i les que te-
nen a veure amb entitats bancàries.

La Policia Local, clau en la detenció 
del presumpte autor d’un robatori 
al Casal de Cultura. El robatori es va 
perpetrar entre el 5 i el 7 de desembre. 
El lladre es va endur material i va ocasi-
onar danys a les instal·lacions.
 
Dates per a la tramitació del DNI. Els 
propers dies de visita de l’oficina mòbil 
de la Direcció General de la Policia per 
tramitar el DNI són el 27 d’abril, i l’11 i el 
25 de maig.

EN 1 MINUT... 

Nous horaris de la deixalleria

Dimarts, de 16 a 19 h
De dimecres a divendres, de 9.30 a 
13.30 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 9 a 15 h
Diumenge de 9 a 14.30 h
Dilluns tancat

Deixalleria mòbil
Cada divendres al mercat del centre 
El tercer dissabte de cada mes al mercat 
de Montornès Nord
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El primer jardí urbà creat pel veïnat 
i l’Ajuntament comença a florir

la columna dE l’Entitat

Quan l’estiu s’apropa és quan pensem 
en les vacances. I quina millor manera 
de gaudir d’unes vacances diferents que 
passar-les en plena natura vivint noves 
emocions i aventures. Des de fa 34 anys, 
l’Esplai Panda, amb el suport de l’Ajunta-
ment, organitza les colònies d’estiu. En 
aquesta ocasió l’estada, adreçada a in-
fants i joves des de 5 fins a 17 anys, es farà 
del 24 al 31 de juliol al Pla de l’Estany als 
Refugis de Serinyà. 

Al llarg d’aquests dies, els nens i nenes 
gaudiran d’activitats com gimcanes, ta-
llers, excursions, piscina i jocs de nit, en-
tre d’altres. Totes aquestes dinàmiques 
s’emmarquen en un eix temàtic que 
permet que tant els infants com els jo-
ves s’endinsin en un món ple d’històries, 
personatges i vivències adaptades a les 
seves edats. 

Es tracta d’una manera de fer nous 
amics i noves amigues al mateix temps 
que es fomenten valors de l’educació en 
el lleure com el respecte i la convivència 
fora de l’àmbit familiar. Tot i així, l’objectiu 
fonamental és fer de les colònies una ex-
periència inoblidable amb la qual tothom 
s’ho passi d’allò més bé. 

Us recordem que l’Esplai Panda realitza 
activitats tots els dissabtes al Centre In-
fantil La Peixera amb la finalitat d’atendre i 
satisfer les necessitats dels infants del mu-
nicipi i fer-los gaudir del temps de lleure. 
Animeu-vos a passar-ho bé! 

Per a més informació ens podeu contac-
tar al correu esplai.panda@gmail.com o al 
telèfon 644.270.834. 

l’esplai panda |

Arrenca la 34 edició 
de les colònies d’estiu 
de l’Esplai Panda

| Notícies |

El jardí, que s’ha habilitat al carrer 
del Nou d’abril, respon al treball 
realitzat conjuntament pel veïnat, 
l’Oficina del barri i l’equip urba-
nístic del Pla Estel, amb qui també 
s’han desenvolupat processos parti-
cipatius per a la remodelació d’al-
tres espais del municipi com la plaça 
de Joan Miró.

Aquest mes d’abril s’ha fet la plantada del 
primer jardí urbà de Montornès que serà di-
namitzat i mantingut pel mateix veïnat. S’hi 
ha sembrat sobretot plantes aromàtiques i 
ornamentals que s’adapten bé al clima i que 
no requereixen gaire manteniment. Equipa-

ments com l’Escola Marinada i el Centre Juve-
nil Satèl·lit han col·laborat en la iniciativa.

Col·laboració veïnal
Per tirar el projecte endavant, l’any passat es 
va crear un grup impulsor format per persones 
del Casal de la Gent Gran de Montornès Nord, 
del Centre Juvenil Satèl·lit, veïnat dels blocs del 
carrer del Nou d’Abril i jardiners voluntaris del 
barri. Un grup format per una desena de per-
sones ha fet el disseny del jardí amb l’ajut del 
jardiner de la Brigada Municipal d’Obres.

Durant els darrers mesos, la brigada ha pre-
parat el terreny, anivellant terres, posant el punt 
d’aigua, tanques, etc. Properament es durà a 
terme un acte per presentar l’espai al veïnat.|

un moment de la plantada del jardí urbà

Els actors Hugo Silva, Michelle Jenner, Concha Cueto i Luis Varela, entre d’altres, 
van passar fa unes setmanes per Pintor Mir per rodar les primeres escenes d’un nou 
curt produït per El Terrat en el marc del projecte “Cinergía”, patrocinat per Gas Natural. |
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Un any de gestió municipal del Complex Esportiu Les Vernedes
El mes de maig farà un any de l’obertura de les instal·
lacions de la Zona Esportiva Municipal Les Vernedes sota 
la gestió directa de l’Ajuntament. Quedaven enrere les di·
ficultats per resoldre el contracte amb l’empresa conces·
sionària per greus incompliments, i tres mesos d’intensa 

feina per deixar l’equipament en condicions òptimes. Avui, 
el Complex Esportiu Les Vernedes té 1.850 persones abo·
nades, atén més de 600 infants cada trimestre en els cursets 
de natació i, durant aquest estiu, acollirà el campus espor·
tiu per a infants de 3 a 12 anys.

Cursets de nataCió per a infants

sala de fitness

reCepCió del Complex

sessió d’aeròbic espeCial Carnaval

Les persones usuàries opinen… 

Bastant bona, de l’1 al 10 li 

posaria un 8. Hi ha hagut 

canvis importants sobretot 

pel que fa a les reclamaci-

ons. Ara t’escolten i miren de solucionar-ho. El que 

més m’ha agradat és l’ampliació dels horaris, de 7 

a 23 h, l’atenció del personal tècnic i el tracte.

ConChita salvans ÉCija 
67 anys 
abonada

Muy buena. Estoy 

muy contenta con los 

servicios y el personal: los 

monitores, los técnicos, 

las administrativas. Lo que más me gusta es la 

atención y el trato. Yo hago aquagym y todas las 

actividades que puedo. Estoy muy contenta, y si 

no lo estuviera también lo diria.

Li dono un 7 perquè 

crec que encara s’ha de 

millorar més en coses 

com la neteja. ambé es 

troben a faltar les persones que treballaven abans 

i ja no hi són. Hem guanyat en classes dirigides i els 

horaris s’ajusten a les necessitats dels usuaris i això 

és genial. Els monitors són un encant.

m. jesús hernández juy
67 anys

abonada i cursetista

trinidad rodríguez padilla
40 anys

abonada

Globalment positiva per-

què s’han millorat molt les 

instal·lacions, i el material 

respecte al que hi havia 

anteriorment. Però encara s’ha de fer un esforç més 

per ampliar activitats i dotar-les de més personal 

per equiparar-se a altres gimnasos i convertir-nos 

en un referent a la comarca.

jordi regadera vergÉs
37 anys

abonat

Le voy a dar un 10 porque 

antes esto era un campo y 

ahora es una piscina. Es-

tamos mucho mejor. Las 

personas que trabajan aquí están más contentas, 

antes ni cobraban y ahora ellos trabajan más a 

gusto. Me gusta el aquagym, la sauna, el jacuzzi y 

sobre todo el trato del personal.

És positiva. Jo li dono un 

9. M’agraden molt les 

instal·lacions i com està 

tot. S’han fet molts can-

vis, han acceptat suggeriments per millorar serveis 

i han adaptat horaris, i així hem guanyat tots.

M’encanten les classes d’spinning i step, tot 

això és el que faig jo.

antonio orellana morales 
75 anys 
abonat

gloria rodríguez gonzález 
35 anys

abonada

Quina es la valoració que fa del complex des que és gestionat directament per l’Ajuntament?

La Zona Esportiva Municipal Les Vernedes 
ja ho té gairebé tot a punt per celebrar, el 
7 de maig, el primer aniversari de funciona-
ment sota la gestió directa de l’Ajuntament. 
Aquest dia hi haurà una jornada de portes 
obertes farcida amb un munt d’activitats. 
Tot plegat perquè el veïnat conegui l’equi-
pament i pugui constatar l’evolució que ha 
experimentat des que el febrer de 2015 es va 
recuperar la gestió pública.

L’impuls inicial
En els mesos precedents a l’obertura, la Brigada 
Municipal d’Obres i tècnics municipals van tre-
ballar en el condicionament i la millora de totes 
les instal·lacions que anteriorment gestionava 
l’empresa concessionària (pavelló d’esports, 
piscines d’estiu, piscines cobertes, bar i vestí-

bul del complex). Paral·lelament es van fer els 
processos de selecció de personal per cobrir 22 
llocs de treball per a la recepció, les activitats 
aquàtiques i esportives, les tasques administra-
tives i el manteniment.

Abans de la temporada de bany, es van posar 
a punt les piscines d’estiu amb una renovació 
pràcticament total de l’espai i l’Ajuntament va 
contractar personal tècnic de socorrisme, de 
manteniment, de seguretat i per a la recepció.

Un any intens d’activitats i de novetats
Les primeres setmanes, després de l’obertura, van 
ser complicades per als treballadors i també per als 
usuaris ja que es va renovar tot el projecte esportiu 
per reforçar l’objectiu de promoure l’exercici entre 
el veïnat de totes les edats com un hàbit de salut 
en un equipament de qualitat, preparat per a la 
innovació i per a seguir les tendències del sector.

El Complex Esportiu Les Vernedes disposa 
d’un ampli programa d’activitats. S’han incor-

porat 4 màquines cardiovasculars a la sala de 
fitness, s’han comprat 21 bicicletes de ciclisme 
indoor i, amb la voluntat d’integrar les aportaci-
ons de les noves tecnologies, hi ha classes amb 
un suport audiovisual que permet realitzar re-
correguts virtuals sobre itineraris reals.

Avui, el complex té 1.850 persones abonades i 
atén més de 600 infants cada trimestre en els cur-
sets de natació. |
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Enguany es commemoren els 25 anys de 
la mort de dues dones importants en el pa-
norama intel·lectual de Catalunya, tant per 
la seva aportació a la literatura  com pel  seu 
caràcter lluitador en favor dels drets de les 
dones: Maria Aurèlia Capmany i Montserrat 
Roig. Avui,  Maria Aurèlia Capmany

Maria Aurèlia Capmany (Barcelona, 1918-
1991). Novel·lista, dramaturga, assagista, 
traductora, pedagoga, política i també ac-
triu i directora teatral. És una de les escrip-
tores catalanes més polifacètiques. 

El 1947 va quedar finalista del Premi Jo-
anot Martorell amb Necessitem morir i l’any 
següent el va guanyar amb El cel no és trans-
parent. Però la fama li arribà el 1956 amb 
l’obra Betúlia. El 1959 fundà amb Ricard Sal-
vat l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, on va 
exercir diferents tasques i hi estrenà tres obres 
pròpies. En aquests moments es van publicar 
dues novel·les cabdals en la seva producció 
escrites anteriorment:  El gust de la pols i Un 
lloc entre els morts, premi Sant Jordi 1968. M. 
Aurèlia Capmany també va fer guions per a 
ràdio i televisió i va publicar articles i estudis, 
en aquesta faceta com a articulista i assagista 
va escriure nombrosos textos dedicats a te-

una dE català, si us plau!

El català és una llengua rica, acolorida i 
divertida com qualsevol altra llengua sota 
la capa del sol. En català podem dir-ho tot 
però sovint tenim dubtes. Us poso a prova.

Com es diu en català  “entre pitos i 
flautas”? O com diríem en català correcte 
d’algú que és un “borde”? O d’algú que 
és  “caradura” ? Penseu una mica abans de 
continuar llegint. 

Ja ho heu pensat? Bé, doncs, si volem 
comentar que “entre pitos i flautas la 
tarda de diumenge ens va passar molt 
ràpid” doncs hauríem de dir que “entre 
naps i cols” o “entre una cosa i altra” el 
temps de la tarda de diumenge ens va 
passar volant.

I si tenim un company  de feina “borde”, 
que sempre està enfadat, que gruny en 
comptes de saludar i que mai està dispo-
sat a ajudar quan li demanes un favor, di-
rem que és un “malcarat”, un adjectiu molt 
gràfic per a una persona que posa sempre 
“mala cara” als altres. I si algú que conei-
xem és un “caradura”, de mena poc treba-
lladora i es desentén de la feina, en català 
direm que és un “penques” i un “barrut”!

Recomanacions. Recordem Maria 
Aurèlia Capmany 

Millorem el català 
Saps dir-ho en català?

mes relacionats amb la dona. De fet, el seu fe-
minisme es feia evident tant en la seva actitud 
pública com en molts dels seus escrits, entre 
els quals destaquem la novel·la Feliçment, jo 
sóc una dona (1983). En la seva vessant com a 
la política, va ser regidora i responsable de les 
àrees de Cultura i d’Edicions de l’Ajuntament 
de Barcelona en la primera legislatura del PSC 
i membre de la Diputació de Barcelona  des 
del 1983 fins a la seva mort. 

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

maria aurèlia Capmany
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 aCtivitats Casal d’estiu (imatge d’arxiu)

Campus esportiu del bàsquet vila de montornès (imatge d’arxiu)Campus esportiu del Club de Karate (imatge d’arxiu)

Figures de la primera línia política i acadèmica van debatre sobre “Què vol dir ser 
d’esquerres?” en	les	II	Jornades	Passat	i	Present,	organitzades	pel	Centre	d’Estudis. |

Torna el Concurs de maquetes Mas-
ferrer Sona. El Casal de Músics Masfer-
rer amb el suport de l’Ajuntament con-
voca la 6a edició del Masferrer Sona. Les 
propostes es poden presentar fins a l’1 
de maig a masferrersona@gmail.com.

Més opcions per gaudir de L’hora del 
conte a la Biblioteca. Des d’aquest mes 
es duen a terme dues sessions de 30 mi-
nuts, els dilluns a les 17 h i a les 17.45 h.

EN 1 MINUT... 

Activitats d’estiu per a tots els gustos: 
casal, campus esportius i colònies

taula final amb el politòleg, juan rodríguez; el diputat a Corts d’erC, joan tardà; l’Historiador pelai pagès; el moderador i periodista 
del diari “el eConomista” iván gutiÉrrez; l’alCalde josÉ a. montero, i l’exConseller de la generalitat i Historiador joaquim nadal.

Les propostes són el Casal d’estiu i el 
Campus Esportiu del CEM Les Ver-
nedes per a infants de 3 a 12 anys; les 
Colònies d’estiu de l’Esplai Panda per a 
infants de 5 a 16 anys, i els casals que or-
ganitzen 5 entitats esportives del poble 
per a infants i joves de diverses edats.  

Del 27 de juny fins a finals de juliol es duran 
a terme les activitats d’estiu per a joves i infants 
que han organitzat els Departaments munici-
pals d’Infància i d’Esports i les entitats.

El Casal d’estiu es farà del 27 juny al 29 de ju-
liol a l’escola Mogent i ofereix la possibilitat que 
les famílies seleccionin les setmanes que més 
els interessi així com els serveis optatius d’aco-
llida, menjador i transport. 

Dins d’una vessant més esportiva, hi ha el 
Campus Esportiu, gestionat directament per 
l’Ajuntament, que es desenvoluparà també del 
27 de juny al 29 de juliol i que també ofereix 
serveis optatius d’acollida i menjador. Les per-
sones ja preinscrites a les activitats hauran de 
formalitzar la inscripció del 2 al 15 de maig.

A banda d’això, cinc entitats esportives del 
poble (el Club de Futbol Montornès, el Club 
de Karate, el Club de Tennis, el Bàsquet Vila de 
Montornès i l’AE Montornès Futbol Sala) orga-
nitzen campus estiuencs amb activitats d’es-
port i oci per als més joves.

A tot això se sumen les Colònies d’estiu de 
l’Esplai Panda que tindran lloc del 24 al 31 de 
juliol a la casa Els refugis (Serinyà, el Pla de 
l’Estany). El període d’inscripcions s’iniciarà el 
2 de maig fins a exhaurir les places.

Ajuts per a les famílies 

L’Ajuntament destinarà 10.000 euros a 
ajuts per a les famílies que més ho ne-
cessitin perquè infants i joves puguin 
participar en les activitats de lleure a l’es-
tiu, tant les que organitza l’Ajuntament 
com les entitats esportives.

Les sol·licituds s’han de presentar del 2 
al 20 de maig al Departament de Serveis 
Socials, a l’Ajuntament. La petició d’ajut 
per a les colònies, es podrà presentar, ex-
cepcionalment, fins al 6 de juliol.

Els ajuts es concedeixen d’acord amb 
els criteris recollits a les bases regulado-
res de la convocatòria. Més informació 
a www.montornès.cat i al Departament 
de Serveis Socials.
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Emoció fins a la línia de meta en la 23a Mitja

El grup de “Fem els deures” visita el RC Espanyol

En aquesta edició els tres primers llocs 
de la categoria masculina han portat 
els colors del Club Atletisme Montor-
nès. Quaranta dones han corregut per 
la igualtat. 

La prova es va disputar el 3 d’abril. Driss 
Lakhouaja es va imposar en l’esprint al  seu 
company d’equip Abdessamad Hemmi. Os-
car López va ser tercer. Lakhouaja ja va gua-
nyar la prova el 2014 i l’any passat es va im-
posar en la cursa dels 6 Km.

En categoria femenina, el triomf va ser per a 
Enka Viñas del Club Atlètic Granollers. El club 
montornesenc es va proclamar campió per 
equips en les categories masculina i femenina.

Una trentena d’infants del projecte “Fem 
els deures” van visitar el mes de març la Ciu-
tat Esportiva Dani Jarque del RC Espanyol, a 
Sant Adrià del Besòs. La sortida formava part 
de les activitats extraordinàries que s’han 
planificat per a aquest curs.

El grup va conèixer la història del club pe-
rico i van poder fotografiar amb els jugadors 
del primer equip.

“Fem els deures”, impulsat pel Departament 
de Serveis Socials de l’Ajuntament, és un pro-
grama que dóna suport, durant l’etapa esco-
lar, a infants de famílies amb especials dificul-
tats socioeconòmiques.  |

Els guanyadors dels 6 Km van ser Montse 
Mas i el local Mouad Mbarki.

La solidaritat i la igualtat, un any més, pro-
tagonistes
Per segon any consecutiu, la igualtat també ha 
estat protagonista de la Mitja. Una quarantena 
de dones han corregut per la igualtat a la cursa 
dels 6 Km.

D’altra banda, Henkel Ibérica ha destinat mig 
euro per inscripció a la campanya PonteEn-
MarchaYa, a favor de la Fundació Carreras. L’or-
ganització també ha donat un quilo de menjar 
a Càritas de Montornès per cada foto feta al 
photocall del “Movimiento Piu” i la recaptació 
de la Mini Solidària, a Creu Roja de Granollers. |arribada a la meta de driss laKHouaja, seguit d’abdessamad Hemmi
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Construïm Montornès entre tots!

Fa uns mesos anunciàvem l’inici del treball del 

nou Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a aquest 

mandat, que representa el primer PAM de la història de Montornès. El 

document inicial es basa en el programa electoral amb què ens vam 

presentar a les darreres eleccions. Des de l’equip de govern hem marcat 

els diferents objectius d’aquest projecte de municipi.

Els objectius han de permetre que Montornès sigui un poble igualitari 

en oportunitats per tenir una major qualitat de vida i compromès en 

la defensa dels drets socials, contra l’exclusió i la pobresa. Montornès 

ha d’esdevenir un municipi de progrés econòmic on es generi ocupació 

digna i de qualitat, que mantingui l’equilibri territorial i de sostenibilitat 

preservant el patrimoni, amb equipaments que responguin a necessi-

tats de la ciutadania. Un poble en què el govern i l’Ajuntament siguin 

exemple de proximitat, responsabilitat i de bon govern, amb major 

transparència i eficàcia.

El PAM l’hem iniciat amb la implicació i participació dels treballadors 

i treballadores de l’Ajuntament. Ara és el moment en què el veïnat hi 

participi activament perquè tothom el conegui i faci les seves aporta-

cions. Alhora comptem també amb la implicació dels serveis públics 

d’altres administracions, de les empreses, de les entitats i de la resta del 

teixit social del municipi.

Volem que hi participi tothom i que ens ajudeu a cogovernar en un 

exemple de democràcia directa! perquè ningú es quedi enrere i entre 

tots construïm de forma comunitària el nostre poble.

Plens municipals “A la carta”

Des del grup municipal socialista hem presen-

tat una moció per impulsar la construcció d’una residència - centre de 

dia per a Montornès del Vallès.

Entenem que aquest tema preocupa als nostres veïns i veïnes, com ho 

demostra la recollida de signatures impulsada per les entitats i que ha 

tingut un ampli suport ciutadà.

La moció pretén iniciar un procés que deixi clara la voluntat i el 

compromís del nostre Ajuntament envers el tema. Demanem que s’ac-

tualitzin les dades dels informes i el projecte per tal de conèixer la seva 

necessitat i viabilitat. Alhora demanem que es negociï amb la Generali-

tat un conveni per a la concertació de places públiques.

Doncs bé, l’actual equip de govern ha decidit que aquesta moció no 

arribarà al Ple. Ha decidit que no l’interessa debatre aquest tema en 

el màxim òrgan de competències del nostre municipi. Ha decidit que 

els regidors de l’oposició no puguem expressar la nostra opinió com a 

representants polítics d’aquesta corporació.

Tant de bo parléssim d’un fet aïllat, però només en el temps de legisla-

tura, ja en són tres, les mocions que l’alcalde decideix que no mereixen la 

consideració d’ésser debatudes en el nostre Ple.

No és casual que totes facin referència a temes sobre els quals el debat 

incomoda a l’equip de govern. Temes com la gravació i difusió del Ple, 

la consideració que haurien de rebre els animals de companyia o la 

construcció de la residència - centre de dia.

Aquesta és la transparència i participació que promou aquest govern. 

Mocions incòmodes, mocions vetades

A mitjans de març, el nostre grup va presentar una 

moció per conscienciar la població del nostre municipi sobre els drets 

dels animals de companyia. Aquest text, estava basat en una declaració 

animalista pionera aprovada a Trigueros del Valle (Valladolid).

Consideràvem important debatre aquesta qüestió perquè al febrer i 

al març hi va haver un increment d’enverinaments i violència envers els 

animals de companyia del nostre poble.

El text, a més d’adherir-se a una declaració que proposava ampliar els 

drets dels animals que contempla l’actual ordenança de tinença d’ani-

mals, instava a fer un canvi important: el compromís de l’Ajuntament de 

vetllar pels animals que viuen en colònies al nostre municipi.

Dissortadament, aquesta moció ni s’ha aprovat ni s’ha debatut al ple. 

El govern d’ICV-EUiA va decidir eliminar-la dels continguts del ple. No és 

la primera vegada que passa això, sinó que s’està convertint en un fet 

habitual: el govern retira les mocions que li són incòmodes o li generen 

controvèrsia al·legant raons peregrines.

L’episodi més greu, però, s’ha esdevingut aquest mes. El grup municipal 

d’ICV-EUiA ha retirat una moció que proposava accelerar el projecte de 

la residència d’avis – centre de dia, exposant que no es pot debatre al 

ple perquè ho considera un assumpte exclusiu de la responsabilitat del 

govern municipal.

Silenciar o vetar mocions a cop d’autoritat mai hauria de ser la mane-

ra de tractar les propostes polítiques dels grups de l’oposició.

Ser rigurosos

El Alcalde acusa a los concejales de la oposición de 

“no ser rigurosos”. 

Rigor: Propiedad y exactitud o precisión en la realización de algo, 

especialmente en el análisis, el estudio o el trabajo científicos.

El gobierno de Montornés es tan riguroso que aprueba unas ordenan-

zas a finales de 2015 y en el primer trimestre de 2016 ya se han modifica-

do los precios públicos varias veces. A eso le llamo yo rigor y planificación. 

Es una pena que no nos dejen grabar los plenos porque según el Sr. 

Alcalde decidirlo “no es competencia del pleno” (Estos son los del “de-

recho a decidir”) Pero grabar los plenos no toca, ya lo deciden ellos. Así 

es más fácil distorsionar la realidad, si no está grabado cada uno puede 

contar su versión.

Si la moción presentada por la oposición no interesa al gobierno no irá 

a pleno porque “es ilegal, no aparece en el código civil”. Pero en cambio 

mociones para la “reforma horaria” o “apoyar a Artur Mas” por haber co-

metido irregularidades que están estudiando en un juzgado van al pleno 

y el gobierno las aprueba ¿entienden Uds. algo? Debe ser cosas del “rigor”.

Lo mismo ocurre si lo que se quiere es debatir sobre la residencia-centro 

de día. Ah! Que esto es competencia de la Generalitat!!! Pues lo mismo 

que construir una escuela y lo vamos a hacer ¿qué problema hay?

El gobierno, por supuesto, planifica de forma rigurosa y sin costes 

extra. El mes pasado había más facturas para rectificar “errores” que 

pagamos todos los ciudadanos de Montornés.
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Acció de govern

Aquesta frase sembla que l’equip de govern del 

nostre Ajuntament (ICV-EUiA) se l’han apresa en un dijous. Quan els 

grups polítics a l’oposició fem qualsevol suggeriment o aportació que 

no els agrada, de seguida surten dient que això no és “acció de govern”. 

El mes passat un grup de regidors d’aquests que som a l’oposició vàrem 

anar a l’Aula Restaurant El Molí de la nova Escola d’Hoteleria i com 

que l’experiència va ser positiva vam fer un article acompanyat d’una 

foto. La intenció era primer exaltar la bona tasca que està fent l’escola 

i segon, donar a conèixer que tots els grups municipals a l’oposició s’in-

teressen per Montornès i les seves persones. Doncs bé,  com que això no 

és “acció de govern” no han permès que es publiqui al Montornès Viu.

Com que és “acció de govern” ens agradaria que en el proper Montor-

nès Viu expliqués amb més detall el pressupost municipal, doncs amb 

l’exposició que en fan manca explicar a on van a parar 13.207.718.-.

Com que és “acció de govern” ens agradaria que expliquessin per què 

dotem d’ il·luminació  un camí on no viu ningú i gairebé a la nit no hi 

passeja gent, i en canvi hi ha carrers com Vilanova, l’Ameller, Adriano, 

o el tram final de Pau Casals que no tenen llum. No demanem grans 

inversions, però sí uns punts de llum fins que les obres d’urbanització es 

realitzin, ho demanem públicament perquè això és “acció de govern” i 

en les reunions pròpies de l’Ajuntament no se’ns escolta.

Demano i desitjo que es donin les explicacions per coneixement 

general dels ciutadans de Montornès.

Transparencia o interés

En tiempos donde se llena la boca y los populistas 

hacen bandera de ello, la transparencia brilla por su 

ausencia, y creemos que es la base de la confianza entre todos (polí-

ticos y ciudadanos), es nuestro gran reto. En Montornés intentamos 

desde el grupo Municipal Popular llegar a toda la documentación 

necesaria para poder realizar nuestro trabajo con la máxima eficacia, 

pero en algunos temas, resulta imposible por la falta de apoyo de un 

gobierno que cada día vemos más cerrado en sí mismo y sin ganas de 

hacer nuestra labor útil. Debemos resultar molestos en nuestras peti-

ciones (normales si tenemos en cuenta que nuestra principal labor es 

la de fiscalizar la acción de gobierno para que todos los ciudadanos 

tengan las mismas oportunidades y sus necesidades cubiertas), y nos 

vemos en tesituras muy complicadas cuando debemos dar explicaci-

ones sin tener que darlas, debido a comentarios que vienen de parte 

de algunas personas interesadas en tapar sus errores, echando la 

culpa a los demás.

En fin, si nuestra labor es poco útil al ciudadano, no es por causa de 

no hacer nuestro trabajo, sino por intereses personales de terceros. No 

nos queda otra que decirlo en el único medio que tenemos, este boletín. 

Nos gustaría poderlo debatir públicamente en la radio con abertura a 

que los ciudadanos pudieran participar dando sus opiniones y abriendo 

debates necesarios para poder ganarnos la confianza. Recordar única-

mente, “que el respeto se gana con respeto”.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 27 d’abril |
L’hora del conte menuda: 
“Coloraines”
(Per a infants de 0 a 3 anys)
A les 17.30 h, a la Biblioteca
| 28 d’abril |
Commemoració del Dia 
Internacional de la Dansa
A les 17.30 h a l’Espai Cultural 
Montbarri
| 29 d’abril |
Tertúlia de poesia
A les 18 h, a la Biblioteca
Fora d’hores. Activitats 
nocturnes al Satèl·lit
A les 20 h, al Centre Juvenil 
Satèl·lit
| 30 d’abril|
Meditació en família
A les 11 h, a la Biblioteca
| 13 de maig |
Representació de Fi de 
Curs dels grups La Peixera 
i Satèl·lit de teatre social 

impartit per l’Aula de Teatre
A les 18.30 h, a l’Espai Cultural 
Montbarri

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 28 d’abril |
Commemoració del Dia 
Internacional de la Dansa
A les 17.30 hi
| 30 d’abril |
A la voreta del mar amb Cia. 
Patawa 
(per a infants de 0 a 3 anys)
A les 17.30 h
| 14 de maig |
Pica que Pica amb La 
Botzina
A les 17.30 h

MAIG, MES DE LA SALUT 
DE LES DONES
| 6 de maig|
Cinefòrum amb Thirteen, 
de Catherine Hardwicke

A les 17 h, al centre Juvenil 
Satèl·litw
| 12 de maig |
Dia mundial de la 
Fibromiàlgia i síndrome 
de fatiga crònica
A les 17 h, lectura del 
manifest al davant de 
l’Ajuntament i caminada fins 
a la font de Santa Caterina

| 20 de maig |
Itinerari històric per 
Montornès
Sortida a les 9.30 h des de 
l’Ajuntament
Aprèn a lligar. 
Parlem de sexe, festa i 
altres coses 
A les 18 h a Can Xerracan




