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crèdits

El repte és la convivència

• 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, 38

 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 2016
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FONTCUBERTA FORN BALCELLS MORENO YÁÑEZ PARDOS MORENO

10 11 12 13 14 15 16
FORN PARDOS BALCELLS YÁÑEZ PARDOS FONTCUBERTA FONTCUBERTA

17 18 19 20 21 22 23
BALCELLS MORENO YÁÑEZ PARDOS FONTCUBERTA FORN FORN
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MORENO YÁÑEZ PARDOS FONTCUBERTA FORN BALCELLS BALCELLS
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YÁÑEZ FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS PARDOS MORENO

7 8 9 10 11 12 13
PARDOS FONTCUBERTA FORN BALCELLS MORENO YÁÑEZ YÁÑEZ
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MORENO FORN BALCELLS MORENO YÁÑEZ MORENO PARDOS

21 22 23 24 25 26 27
FORN BALCELLS MORENO YÁÑEZ PARDOS FONTCUBERTA FONTCUBERTA

28 29 30
BALCELLS FONTCUBERTA YÁÑEZ

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

Fa setmanes que es parla molt al poble sobre l’ocupació d’alguns habitatges 

i, conscient de les preocupacions que això pot generar, he volgut recollir aquí 

algunes consideracions. En primer lloc, vull enviar un missatge de tranquil·litat i 

de calma, i desmentir que s’estiguin produint darrerament episodis que posin en 

risc la seguretat de la població a Montornès. 

L’Ajuntament no deixa mai d’actuar amb tots els recursos que té a l’abast, davant dels problemes dels 

veïns i veïnes, siguin quins siguin, i crec que ho hem demostrat en molts temes, també complexos, des 

que vàrem arribar al govern. Això és possible, sobretot, gràcies a l’esforç i el compromís dels equips pro-

fessionals municipals, que són excel·lents. En aquestes situacions els més relacionats són els de Benestar 

Social i Policia Local. 

Així ho estem fent en les darreres setmanes i mesos, amb els casos més actuals que tothom coneix, i 

alguns que no han tingut tanta transcendència informativa. Però vull recordar i insistir, que ja fa alguns 

anys que treballem per fer front a les ocupacions d’habitatges per persones i grups que pretenen fer 

negoci amb les necessitats humanes. I també que portem molts més anys encara treballant per afavorir 

la convivència i la millora de les condicions de vida als nostres barris, amb la diversitat social, cultural i 

d’origen, que ens hem trobat i que hem gestionat, sovint, sense massa ajuda.

Sóc de l’opinió que la difusió a les xarxes socials de determinades informacions falses, sense rigor, amb 

un llenguatge molt irresponsable, amb voluntat de fer mal i perjudicar la convivència, pot ser l’origen de 

preocupacions i malestars. Les conseqüències d’alguns missatges poden arribar a ser molt negatives i 

incontrolables.

Jo no vull negar cap realitat, no és l’estil d’aquest govern, no ho ha estat mai. Però per gestionar uns 

problemes que són complexos, és imprescindible mantenir el rigor de les informacions que circulen. Apel-

lo també a l’orgull d’aquest poble, que ha estat sempre acollidor, i ha estat capaç de frenar les actituds 

racistes i xenòfobes, esteses actualment a molts països.

Per intervenir en tot plegat, i construir la convivència i el futur dels nostres fi lls i fi lles, que tant ens preo-

cupa, és imprescindible l’esforç de tota la comunitat. No n’hi ha prou amb els recursos de l’Ajuntament o 

el suport de la Generalitat. Ens cal el compromís de veïns i veïnes disposats a assumir responsabilitats i a 

implicar-se més enllà de la seva vida particular. Evidentment tenim drets com a ciutadans i ciutadanes, 

però hem d’assumir que també tenim obligacions i les hem d’exercir col·lectivament, i exigir-nos a nosaltres 

mateixos, i a tothom que ho faci. El civisme és la base de la convivència i, diria també, que de la democràcia.

José A. Montero. Alcalde

Fe d’errates:

Pàgina 6 del Montornès Viu 107

A la informació sobre el projecte d’Au-

les Obertes, hauria d’haver dit que hi 

col·laboren les escoles Sant Sadurní i 

Can Parera.
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Un itinerari de vianants millorarà la seguretat 
viària entre Can Parera i Ca l’Ametller

El projecte, que afecta un tram de 750 m, 

preveu la creació d’un itinerari per a via-

nants amb accés a bicicletes que seguirà en 

paral·lel el traçat de la BV-5001. El nou camí, 

separat de la carretera per una barrera de 

contenció, tindrà una amplada de 2 m i anirà 

des del fi nal de la vorera de Can Vilaró fi ns al 

carrer dels Cirerers, al barri de Ca l’Ametller. 

En un dels trams, entre Can Parera i el camí 

de Can Cuberot, es farà una zona d’estada i 

descans. Els treballs s’aprofi taran per instal-

lar una canalització soterrada de titularitat 

municipal per poder prestar, en un futur, ser-

vei de fi bra òptica.

Millores de seguretat viària al revolt de 
la carretera
Les obres representaran la millora de la segu-

retat viària en el revolt de la via, situat davant 

el camí de Can Cuberot i de la masia de Ca 

l’Ametller, aproximadament. L’actuació es 

concreta en la reducció de l’amplada dels 

carrils de circulació a 3 m i l’ampliació fi ns a 

1 m del voral ubicat al costat de l’itinerari per 

REVOLT TANCAT AMB ACCÉS AL CAMÍ DE CAN CUBEROT (FOTO: DIBA) PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS TREBALLS (FOTO: DIBA) PRESENTACIÓ DEL PROJECTE AL VEÏNAT A LA SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENTA

L’alcalde José A. Montero i el diputat delegat d’infraes-
tructures viàries i mobilitat de la Diputació de Barcelona, 
Jordi Fàbrega, van presentar al veïnat, fa uns dies, el 

projecte de creació d’un itinerari de vianants i la millora 
del revolt de la carretera BV-5001 entre el barri de Ca 
l’Ametller i el nucli urbà de Montornès.

a vianants. A més s’habilitarà un tercer carril 

de gir a l’esquerra per reordenar els accessos 

existents, amb especial atenció al del camí de 

Can Cuberot.

Una iniciativa de col·laboració
El projecte ha estat redactat per la Diputació 

de Barcelona amb aportacions dels serveis 

tècnics de l’Ajuntament de Montornès i serà 

executat per la mateixa Diputació. El cost de 

les obres serà de 814.210,88 euros i la durada 

prevista, un cop s’iniciïn, de sis mesos. |
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El departament de Serveis Socials de l’Ajun-

tament tramita la sol·licitud dels ajuts de la 

Generalitat per a les famílies amb infants 

nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l’1 

de juliol i el 31 de desembre de 2016 i l’1 

de gener i el 30 de juny de 2017. El termini 

per a famílies amb infants arribats entre l’1 

de juliol i el 30 de setembre fi nalitza el 31 

d’octubre. Per a la resta, el termini és d’un 

mes a comptar des de l’endemà de la da-

ta de naixement, acollida, adopció o tutela. 

L’ajut està sotmès al nivell d’ingressos de la 

unitat familiar. |

Fins al 3 de novembre romandrà obert el 

termini de sol·licitud d’ajuts per a les AMPA 

i els centres d’ensenyament. L’Ajuntament 

destinarà 42.000 euros a les AMPA, dels 

quals 36.000 aniran a les dels centres de pri-

mària, 4.000 a les de secundària i 2.000 es 

repartirán entre les de la Llar d’infants El Lle-

doner i l’Escola de Música, Dansa i Aula de 

Teatre. D’altra banda, es dedicaran 50.000 

euros a ajuts als centres, dels quals  40.000 

seran per a les escoles de primària i 10.000 

per als instituts. |

Ajuts a les famílies per 
naixement, adopció, tutela
o acolliment

92.000 euros per a les AMPA 
i els centres d’ensenyament

Relleu de regidories en el govern

En el Ple ordinari d’octubre han pres posses-

sió de la credencial de regidor Abel Navarro 

Cardenal i Helena Ollé Julià, números 10 i 11, 

respectivament, de la llista d’ICV-EUiA a les 

darreres municipals. Abel Navarro assumeix 

l’Àrea de Gestió Econòmica, mentre que Ele-

na Ollé es fa càrrec de Cooperació Internaci-

onal, Cultura i Patrimoni.

Les regidores Ma Rosa Vinyallonga i Montser-

rat López van renunciar al càrrec en el Ple or-

dinari del mes de setembre. Montserrat López, 

arribada a la política local en aquest mandat, 

ho va fer per motius professionals. Ma Rosa Vi-

nyallonga es jubila després d’una llarga trajec-

tòria en la política municipal. Va ser regidora en 

diverses etapes, la primera, entre 1979 i 1983, 

en el govern del primer ajuntament democrà-

tic presidit per Félix Montero del PSUC. |
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La Guia Michelin, una de les publicacions gas-

tronòmiques més prestigioses a Espanya i Por-

tugal, ha distingit per segon any consecutiu el 

restaurant Lucerón amb la Bib Gourmand. La 

insígnia s’atorga als establiments on es pot de-

gustar cuina de qualitat a un preu ajustat. A Ca-

talunya n’hi ha 49 amb aquest reconeixement.

Les germanes Maria Ángeles i Yolanda Luce-

rón van recollir el guardó, una jaqueta amb el 

distintiu, en una gal·la celebrada a comença-

ment de setembre al Museu Marítim de Bar ce-

lona, en el marc de la fi ra Food Explorers Tast.

El Lucerón, situat al carrer de Palau d’Ametlla, 

va néixer als anys setanta com a bar de tapes 

i menús casolans, regentat per Antonio Luce-

rón i Ángeles Manglano. L’any 2008, les ger-

manes Lucerón el van convertir en restaurant 

i van adoptar una cuina de mercat, caracterit-

zada per la qualitat dels ingredients i la cura 

en l’elaboració dels plats. |

El Lucerón torna a vestir
la jaqueta Bib Gourmand 
de Michelin

 Impuls fi nal a la rehabilitació 
d’edifi cis de Montornès Nord

El Consistori destinarà enguany 
173.350 euros a ajuts per a la reha-
bilitació dels elements comuns en els 
edifi cis inclosos en l’àmbit d’actua-
ció del Projecte d’Intervenció Inte-
gral de Montornès Nord.

Es concediran ajuts per a la rehabilitació 

dels elements comuns dels edifi cis, com ele-

ments en risc, cobertes i millora de l’efi ciència 

energètica. 

L’Ofi cina del Barri facilita a les comunitats 

de propietaris suport tècnic, assessorament 

jurídic i mediació durant tot el procés reha-

bilitador. Els ajuts són del 50% del pressu-

post i del 75% en el cas que hi hagi ordre 

d’execució de l’Ajuntament per l’existència 

d’elements en risc.

Amb la convocatòria d’ajuts, l’Ajuntament 

ha volgut donar un darrer impuls a la rehabi-

litació amb l’objectiu que el màxim d’escales 

puguin acabar el procés amb èxit, ara que 

s’enfi la el tram fi nal de desenvolupament del 

Projecte d’Intervenció Integral.

Una quarantena de comunitats posen 
mans a l’obra
L’any 2011, l’Ajuntament va aprovar les bases 

generals que regulen els ajuts. L’any 2013 es 

van modifi car i simplifi car per fer-les més ac-

cessibles al veïnat i es va obrir la primera con-

vocatòria. 

Actualment una quarantena de comunitats 

es troben en alguna fase del procés i treballen 

conjuntament amb l’Ofi cina del Barri per re-

habilitar els elements comuns del seu edifi ci. |M. ÁNGELES I YOLANDA LUCERÓN AMB LA JAQUETA BIB GOURMAND

FAÇANES REHABILITADES A LA PLAÇA DE L’AUTONOMIA
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Ja es pot descarregar l’app BibliotequesXBM 

que dóna accés als serveis de les biblioteques 

que formen part de la Xarxa de la Diputació. 

L’app permet, entre altres coses, dur el carnet 

propi i el de la família al mòbil, accedir al ca-

tàleg de materials disponibles, reservar docu-

ments, renovar préstecs i consultar i desar les 

activitats programades. Està disponible per a 

IOS i Android. |

El carnet de la Biblioteca,
al mòbil

VEÏNAT COMPROMÈS

Gràcies a la col·laboració veïnal, la Po-

licia Local va poder frustrar, a comença-

ment de setembre, l’intent de robatori 

d’un “silenciós” a un pis del carrer dels 

Castanyers.

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. |

Estalvi energètic en l’enllumenat públic. L’Ajuntament continua la tasca de substi-

tució de lluminàries per altres de noves amb tecnologia LED de baix consum. Només a 

Montornès Nord se’n reemplaçaran 305. |

2a Mostra de vehicle elèctric de Montornès. El 24 de setembre es van poder veure i  

provar vehicles elèctrics a la plaça de Pau Picasso, en el marc de la Setmana de la Mobilitat 

Sostenible i Segura 2016. |

NOUS LLUMS AL CARRER DE LA LLIBERTAT



7Octubre 2016

La gent gran presenta un
receptari per llepar-se els dits

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

El Club Triatló Montornès neix el no-

vembre de l’any 2012 i sorgeix amb la 

intenció de donar a conèixer i apropar 

als montornesencs i montornesenques 

aquest esport.

El club a dia d’avui té més de 50 triatle-

tes repartits en 3 grups: un grup de tecni-

fi cació, on els nostres triatletes busquen 

l’alt rendiment esportiu; un grup popular, 

on els triatletes vénen a conèixer i inici-

ar-se en el món del triatló, i des de l’any 

passat el club compta amb una Escola de 

Triatló, on els nens i nenes de 7 a 14 anys 

practiquen triatló amb els nostres entre-

nadors titulats.

Es realitzen entrenaments a la piscina 

municipal, a les pistes d’atletisme, al Circuit 

de Catalunya, a les carreteres i boscos de la 

zona i a mar obert. 

Tot i ser un club jove ja ha obtingut 

resultats destacats com el títol de campi-

ons d’España de duatló cros per equips 

aconseguit el 2014, i alguns dels seus inte-

grants han aconseguit medalles nacionals 

i internacionals com és el cas de l’Ismael 

Ventura i l’Iván Limia.

El club organitza diverses activitats du-

rant l’any, la més multitudinària el segon 

cap de setmana de setembre: el Triatló Po-

pular de Festa Major.

El dia a dia del club el podeu trobar a les 

xarxes socials i al blog www.trimontornes.

blogspot.com.es. També podeu demanar 

informació a trimontornes@gmail.com. |

Club Triatló Montornès

Club Triatló 
Montornès, triatló
per a nens i adults

| Notícies |

La presentació d’un recull de recep-
tes elaborat per l’alumnat d’infor-
màtica dels Casals de la Gent Gran 
constitueix una de les novetats del 
programa que es desenvolupa durant 
aquest mes amb motiu de la Diada de 
la Gent Gran. També es fan activitats 
esportives, socioculturals i lúdiques.

Des de fa uns anys la gent gran de Montornès 

té diverses cites durant l’octubre per gaudir i ce-

lebrar activament la maduresa amb motiu del 

Dia Internacional de la Gent Gran que es com-

memora el dia 1. La programació es va iniciar 

amb un taller de costura a la Biblioteca a càrrec 

de voluntàries dels Casals de la Gent Gran.

En aquesta edició, el calendari inclou la 

presentació, el dia 26, d’un receptari de cui-

ELS PARTICIPANTS AL TALLER VAN FER DIVERSES PROPOSTES PER A LA PORTADA DEL RECEPTARI

na tradicional elaborat per una setantena 

de persones grans participants en els tallers 

d’informàtica que s’han dut a terme durant el 

darrer curs.

El llibret conté 61 receptes signades i acom-

panyades de fotografi es. Hi ha descripció dels 

ingredients i de l’elaboració d’entrants, pri-

mers i segons plats, i postres.

Fomentant l’activitat física
L’exercici adaptat a la gent gran ocupa un lloc 

destacat en el programa. El dia 14 s’ha fet una 

caminada per les rodalies de Montornès i, el 

dia 21, hi ha la tradicional sessió de gimnàsti-

ca als Jardins de l’Ajuntament.

El programa es clourà el 28 d’octubre amb 

una sessió a l’aire lliure de balls de saló, també 

al davant de la Casa Consistorial. |
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Millors instal·lacions a Les Vernedes per continuar potenciant l’esport
L’Ajuntament ha dut a terme durant els darrers mesos di-
verses actuacions de modernització i de millora a les instal-
lacions de la Zona Esportiva Municipal Les Vernedes. Les 

intervencions, que han suposat un inversió a l’entorn dels 
280.000 euros, s’han fet al Complex Esportiu, a les pistes 
de tennis, al camp de futbol i a la pista d’atletisme.

LA PISCINA COBERTA GRAN DESPRÉS DELS TREBALLS DE MILLORATREBALLS DE REPARACIÓ DEL CANAL PERIMETRAL DE LA PISCINA COBERTA GRAN

ASPECTE ACTUAL DE LES PISTES DE TENNIS INSTAL·LACIÓ DELS APARELLS D’AIRE CONDICIONAT A LA SALA DE FITNESS NOVA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL

LES PERSONES USUÀRIES OPINEN...

Este año ha ido bien. Han 

puesto césped nuevo y 

sistema de riego que bene-

fi cia a los jugadores. Se ha 

hecho lo del  fútbol 7, que ya tocaba, porque antes 

colocábamos conos y pintábamos los límites del 

campo. Únicamente ha faltado, si hubiera habido 

más dinero, un campo de fútbol 7 al lado.

VICENTE BORJA PARDO
CLUB FUTBOL MONTORNÈS

Fins ara perfectes: s’ha 

fet el tancament de la 

pista, que va ser una  

sol·licitud del club, per a 

la seguretat dels nens i nenes. Tenim pendents el 

pintat de la pista que serà en properes setmanes 

ja ens ho han confi rmat,  i la gàbia de llança-

ments que està pendent d’aprovació.

Las actuaciones son 

buenas. Hay mucha más 

limpieza, todo está más 

arreglado. Se ve todo de 

otra manera, hasta el ambiente ha mejorado. Los 

bordes de la piscina ya están arreglados y han 

quedado  muy bien. Yo aquí estoy encantadísima, 

antes practicaba natación en Granollers.

ALFREDO ACEBEDO 
MÁRQUEZ 
CLUB ATLETISME MONTORNÈS

AMELIA MARCOS FERNÁNDEZ 
USUÀRIA DE LA PISCINA 
COBERTA

Pensábamos que se 

harían otras cosas. El club 

ha enviado una carta al 

Ayuntamiento y estamos 

a la espera de respuesta. Se solicitó pintar y alguna 

reparación, que sí se ha hecho, pero han quedado 

algunas defi ciencias que se agravan con la lluvia y 

la humedad. A ver como se soluciona esto.

ANTONIO LÓPEZ CAMPOS 
CLUB DE TENNIS MONTORNÈS

Yo lo veo bastante bien. 

Han traído nuevas máqui-

nas y además han instala-

do el aire acondicionado 

que con el calor se agradece mucho. 

Poco a poco, se van viendo mejoras. Todavía se ne-

cesitan más cambios, pero hay que darle tiempo al 

tiempo y así, poco a poco, estamos todos contentos.

Yo creo que ya estaba bi-

en antes, pero ahora creo 

que está mucho mejor. 

He ido a las piscinas de 

Mollet, Parets y veo que estas de aquí están muy 

bien. El perímetro de las piscinas es lo que han mo-

difi cado y ahora es mucho más seguro, antes era 

una zona muy resbaladiza. Me parece muy bien.

ANTONIO COLLADO 
HERMOSO 
USUARI DE LA SALA DE FITNESS

ANTHONY FERNÁNDEZ 
DEWHIRST 
USUARI DE LA PISCINA COBERTA

Com veu les actuacions que s’han fet a la zona esportiva?

Reparació del canal perimetral de la piscina coberta de 25 x 
12,5 m del Complex Esportiu

S’ha impermeabilitzat tot el canal i les seves connexions amb la xarxa de 

desguàs per evitar les fuites d’aigua per fi ltració.

Import: 43.990,76 euros

Instal·lació d’aparells d’aire condicionat a la sala de fi tness 
del Complex Esportiu

Instal·lació: Complex Esportiu

Import: 21.609,39 euros

També s’han fet arranjaments i millores als vestidors.

Reparació i pintat de les pistes de tennis
S’han dut a terme treballs de sanejament del paviment i el pintat de tota 

la superfície i de les línies delimitadores del camp de joc.

Import: 29.827,13 euros

Pintat de les línies dels carrers de la pista d’atletisme
Amb aquesta actuació es facilitarà la ràpida percepció visual de les línies 

delimitadores dels sis carrers que a causa de l’ús intens de la pista s’havien 

despintat, la qual cosa difi cultava la pràctica esportiva.

Import: 7.018 euros

Substitució de la gespa del camp de futbol
S’ha renovat la gespa artifi cial ja que s’havia exhaurit el termini de vida útil 

de l’anterior. Les noves tecnologies han millorat els materials i la qualitat 

de la gespa nova disminueix el risc de lesions.

Import: 156.344,98 euros

Millora del sistema de reg del camp de futbol
S’ha incorporat una nova bomba d’impuls amb major potència i s’han 

substituït els aspersors per solucionar les defi ciències de reg i mantenir 

en òptimes condicions l’estat del camp.

Import: 21.117,60 euros
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Endevina-la! és un joc de llengua i enginy organitzat per la Unió de 

Botiguers i l’Ofi cina de Català amb el suport de l’Ajuntament de Mon-

tornès.  Consisteix a desxifrar els jeroglífi cs que, del 24 d’octubre al 18 

de novembre, trobareu a 30 comerços de la localitat.

Què cal fer per participar-hi? Doncs només cal que us mireu  bé el je-

roglífi c, rumieu la solució, entreu al comerç, empleneu la butlleta amb 

la resposta i les vostres dades i la lliureu a la persona responsable.

El dia 29 de novembre en el decurs de la celebració de la Paella po-

pular de Sant Sadurní, la Unió de Botiguers farà lliurament de premis 

entre les persones participants que hagin encertat els enigmes lingü-

ístics. Com més establiments visiteu i més jeroglífi cs desxifreu, més 

possibilitats de guanyar un premi.

Aquesta és  la primera edició d’aquest joc a Montornès. L’Endevina-la 

va començar a Canovelles, on ja se n’han fet  tres edicions; també hi 

ha hagut joc de l’Endevina-la a Sant Celoni  (2 edicions), Granollers i 

Cardedeu (1 edició)  i està previst que l’enguany es faci la segona de 

edició a Granollers i les primeres de Caldes i Parets del Vallès. Es nota 

que al Vallès Oriental ens agrada resoldre enigmes!

El 2014 l’Endevina-la! va ser reconegut per la Confederació de Co-

merç de Catalunya amb el Diploma de Reconeixement a Iniciatives 

Lingüístiques del Sector Comercial Memorial Mercè Canal.

UNA DE CATALÀ, SI US PLAU!

 Un jeroglífi c és un enigma que consta d’una pregunta o frase 

introductòria que s’ha de contestar o completar interpretant els 

símbols,  les lletres o les paraules que hi ha dins d’un requadre. El 

resultat ha de ser una seqüència ordenada de  lletres que,  llegi-

des en el mateix ordre i sense treure’n ni afegir-ne cap,  formin la 

resposta del jeroglífi c, 

 tot i que les lletres s’ha-

gin d’agrupar d’una al-

tra manera.

Si un símbol o un 

mot estan invertits, 

caldrà escriure’n la in-

terpretació de dreta a 

esquerra, en comptes  

d’esquerra a dreta:

Us animeu 
a provar-ho 
amb aquest?

Recomanacions. 
Participa en el joc 
lingüístic Endevina-la!

Millorem el català Com es resol 
un jeroglífi c?

REYES BARRAGÁN GUTIÉRREZ. TÈCNICA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE OFICINA DE CATALÀ

AV. MOGENT, 2 • 08170 MONTORNÈS. TEL. 93 572 17 19 • MONTORNES@CPNL.CAT • WWW.CPNL.CAT

ATENCIÓ AL PÚBLIC DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 13 H. DIMARTS I DIJOUS TAMBÉ DE 16.30 A 18.30 H

RESPOSTA: PARC

FONT: MOTS AMAGATS. 500 ENIGMES PER DESCOBRIR. 500 MOTIUS PER SOMRIURE, DE JORDI ESTEBAN
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CAMPANYA “TINGUEM LA FESTA EN PAU. NO ÉS NO”

| Notícies |

Montbarri aixeca el teló: tardor 
d’espectacles! Aquest és el títol de la 

nova temporada d’espectacles a l’Espai 

Cultural Montbarri que s’estrenarà el 22 

d’octubre. La programació inclou pro-

postes teatrals, musicals, de dansa i arts 

visuals, i cinema familiar.  

Mons Observans, obert els diu-
menges. Després de l’estiu, el jaciment 

ha recuperat les visites guiades, els diu-

menges d’11 a 14 h. El tercer diumenge 

de mes, les visites són teatralitzades i es 

fan tallers infantils d’arqueologia.

EN 1 MINUT... 

El Centre Infantil La Peixera acollirà aquest 

trimestre una nova edició del cicle Créixer en 

família. Aquesta temporada estarà dedicat a 

famílies de Montornès amb infants d’entre 3 

a 6 anys.

El programa, impulsat pel Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generali-

tat, inclou 6 trobades guiades per una perso-

na experta en dinàmiques familiars.

Les persones interessades a participar es 

poden inscriure al correu lapeixera@montor-

nes.cat. | LES SESSIONS ESTAN GUIADES PER UNA EXPERTA

Torna el Créixer en família
al Centre Infantil La Peixera

Festa Major 2016, un exemple
de participació i civisme. Gràcies!

DANSA DE LA BATALLA A LA RENOVADA PLAÇA DE JOAN MIRÓ

MOGUDA PANDA
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FESTA HOLI DE COMIAT DE L’FM TAPEO SOUND SYSTEM

LA PREGONERA ADA PARELLADA, ENCÉN EL COET D’INICI CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
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EN 1 MINUT... Obertes les inscripcions per 
a la XXV Marxa Popular

La prova se celebrarà el diumenge 
30 d’octubre. Els dorsals, que costen 
8 euros, es poden adquirir a diver-
sos establiments de Montornès, les 
Franqueses i Montmeló, i en línia a 
www.atletismemontornes.es.

Un any més, i ja en són 25, el Club Atletisme 

Montornès ofereix la possibilitat al veïnat de 

fer esport i gaudir de l’entorn participant en 

la Marxa Popular. Igual que en edicions ante-

riors s’ha fi xat un límit de 3.000 dorsals per a 

aquesta prova que proposa un recorregut de 

8 km i un altre de 14 km.

UNA DE LES DARRERES EDICIONS DE LA MARXA

UN MOMENT DEL PARTIT

BREUS

Promoció del futbol femení

Els dorsals mantenen el preu de 8 euros i 

es poden adquirir a diversos establiments de 

Montornès, les Franqueses i Montmeló, i tam-

bé en línia en un enllaç habilitat al web del 

Club Atletisme Montornès.

La sortida es farà el diumenge 30 d’octubre 

a les 9 del matí des del fi nal del carrer Major, 

a la Bòbila. Els participants amb dorsal rebran 

una samarreta, una motxilla commemorativa 

del 25è aniversari, així com una bossa amb 

avituallament i productes de les empreses 

patrocinadores.

Més informació: 93 572 36 13 (dl. dm. i dv. 

de 18 a 20 h) i www.atletismemontornes.es. |

El CF Montornès va organitzar, el 14 de se-

tembre, un amistós entre el juvenil cadet fe-

mení del RCD Espanyol i el CF La Roca Penya 

Blanc-Blava. Els equips van ser primer i novè, 

respectivament, en la 1a divisió de la catego-

ria la temporada passada i constitueixen un 

referent del futbol femení. |

Gran inici de temporada per al Ka-
rate Montornès. Ha aconseguit 7 ors, 

3 plates i 3 bronzes en el Campionat de 

Catalunya Cadet, Junior i Sub-21 classi-

fi catori per al Campionat d’Espanya.

Escac i mat a Vallromanes. Hong 

Wei Zheng del Club Escacs Montornès 

es va proclamar campió del Torneig In-

fantil Festa Major Vallromanes 2016 i el 

de partides ràpides. En aquesta moda-

litat Ismael Molano va es va fer amb el 

trofeu de categoria adulta.
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Viu i Conviu 

Montornès és i ha estat sempre un poble tranquil, 

lluny dels grans confl ictes que es poden viure als 

barris de les grans ciutats. Els moviments de població han estat continus 

des dels anys 60 i això no ha afeblit mai la convivència al municipi, ans al 

contrari, l’ha enfortit.

Amb l’esclat de la crisi, lamentablement les ocupacions s’han anant 

produint, algunes per necessitat. Davant aquesta situació sempre hem 

treballat tècnicament i política i donant suport als entorns afectats i 

intervenint tant com hem pogut. El que ha de quedar clar és que estem 

en contra de les ocupacions d’habitatges privats i d’aquelles que no 

responen a necessitats socials sinó a negocis organitzats per delinqüents. 

Delinqüents que s’aprofi ten de la legislació actual que facilita expropiar 

famílies que no poden fer front a la seva hipoteca i a la vegada difi culta 

l’expulsió d’aquelles persones que les ocupen amb fi ns lucratius. 

Actualment, i des de fa anys, se’n fa un seguiment i es manté contac-

te permanent amb altres ajuntaments i diferents departaments de la 

Generalitat per tal d’actuar de la millor manera possible dins el marc de 

la legalitat. 

Com a ciutadans podem sentir-nos indignats per situacions injustes, 

però cal evitar que aquests sentiments de frustració es focalitzin i creïn 

rebuig cap a determinats col·lectius. Una de les solucions a les difi cultats 

de convivència implica recuperar el sentit de la vida comunitària, de la 

confi ança i solidaritat entre el veïnat.

Servicios públicos

Desde el grupo socialista nos planteamos hacer 

una propuesta para los próximos presupuestos. Como la Brigada municipal 

es de titularidad publica y su trabajo se paga con los impuestos de toda la 

ciudadanía, proponemos que dediquen algunas horas de la jornada a reali-

zar pequeños arreglos en los domicilios particulares de los vecinos y vecinas.

Parece que ya se ha hecho alguna prueba piloto con resultado satisfac-

torio, así pues, solo sería necesario perfi lar los requisitos para determinar el 

orden de acceso a este servicio.

Todos tenemos pequeñas obras que realizar en nuestras casas, entre estas 

ñapas, podríamos incluir desde la reparación de un enchufe a un cambio de 

alicatado en la cocina o la instalación de una barbacoa en el jardín.

Quizás sería adecuado crear primero la fi gura del tasador, que sería la 

persona encargada de determinar la urgencia de la reparación.

Como el servicio es gratuito, se debería regular también qué detalle es 

adecuado, no vaya a ser que todo lo que exceda de una cerveza y un plato 

de aceitunas pueda considerarse un soborno para acortar el tiempo de 

espera. De los pagos “en negro”, mejor ni hablamos, todos sabemos que 

son ilegales.

Tampoco sería necesario solicitar permiso de obras, ni depositar ningún 

tipo de fi anza, ya que se trataría de obras realizadas por el propio Ayunta-

miento.

Seguramente será difícil poder instaurar este servicio de manera legal y 

equitativa... pero confi amos que entre todos y con buena voluntad, encon-

traremos la fórmula adecuada.

85 anys d’ERC a Montornès del Vallès

Enguany a ERC de Montornès del Vallès comme-

morem el 85è aniversari de la fundació de la Secció Local, que es va 

constituir el 15 de juny de 1931 de la mà dels rabassaires Francesc Clivi-

llers, Joan Vallmitjana i Pere Feliu. La nostra formació, que tenia la seu 

al número 16 del carrer Prat de la Riba de la nostra vila, va trigar només 

tretze dies a aconseguir la primera de les victòries electorals a Montornès 

del Vallès a les eleccions en les Corts Constituents del 28 de juny de 1931, 

amb un 76,5% de tots els vots emesos.

Entre aquell 1931 i l’any 1939, ERC va esdevenir una de les principals 

forces polítiques al nostre municipi, amb regidors com Jaume Viaplana, 

Arcadi Viñallonga, Josep Bolart, Joan Corbera, Rafael Viñallonga i Josep 

Ginestí, i alcaldes en situacions especialment convulses, com Sebastià 

Torrents, Josep Viñallonga i Josep Torrents.

Un cop ocupat el nostre poble per les tropes franquistes, molts mili-

tants van ser reprimits i castigats a penes de presó. ERC fou el darrer partit 

català a ser legalitzat l’any 1977, principalment pel fet de ser considerat 

un partit perillós per la seva persistència en el republicanisme. El 25 de 

maig de 2004, amb la restitució de la Secció Local, es va restablir l’herèn-

cia política del nostre partit a Montornès del Vallès.

Aquest any volem retre homenatge a tots els militants de la nostra 

primigènia Secció Local. Si en sou parents o descendents, contacteu 

amb nosaltres al telèfon 717 77 1714 o al correu montornesdelvalles@

esquerra.cat.

Plenos del más allá

Transcurrido año y medio de gobierno municipal, es 

cada vez más notorio y conocido por los ciudadanos que 

los plenos de nuestro municipio están en otra competición, en otra liga, 

muy diferente a aquella en la que transcurre la vida cotidiana del munici-

pio. Excepto algunas cuestiones, es pública la cantidad de mociones que, 

teniendo la opción de ser llevadas o no a pleno, se llevan para conseguir, 

entre otros efectos, el de “entretener”.

Uds. nos dieron su voto para mejorar y tratar asuntos municipales, 

pero es tal la laxitud de interpretación de tales intenciones que, para 

mostrarlas en toda su magnitud, este grupo de Cs registró una moción 

solicitando que los plenos fueran retransmitidos íntegramente mediante 

el uso de TICs que están al alcance de casi todos (por ejemplo: colgar un 

video en la web municipal cuesta bien poco). Respuesta del Alcalde: esto 

no es competencia del pleno. Piensen ustedes que es el alcalde comunista 

quien, al tener mayoría absoluta, decide los temas que van o no van a 

pleno, excepto si es de obligación legal como los presupuestos. Mociones 

que puedan afectar a nuestro municipio presentadas por la oposición no 

dejan que pasen a discusión plenaria y las que llegan están sutilmente 

secuestradas por el nacionalismo… Acuérdense que, pese a todo, escribir 

no es lo mismo que pegar palabras y por ello les pedimos que hagan una 

lectura rigurosa y crítica de la información para evitar el:

“Así nos va”.
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Què està passant a Montornès?

De ser un poble tranquil s’està convertint darrera-

ment en un municipi on els problemes de seguretat van en augment.

La falta d’actuació del govern de Montornès davant de problemes tan 

greus com la seguretat dels veïns està convertint el nostre municipi en un 

blanc fàcil per a l’ocupació. Tard o d’hora sabíem que passaria.

Els ciutadans tenen dret a l’ús i gaudi d’un habitatge segons l’article 

47 de la Constitució, però són els poders públics els que han de regular, 

vetllar i garantir aquesta necessitat. Òbviament cap ciutadà ha d’estar 

sense lloc per viure, però això no vol dir que els ciutadans tinguin dret a 

vulnerar la propietat aliena.

Els poders públics i, en aquest cas, el govern que ara presideix l’Ajun-

tament s’ha de fer responsable de tot el que passa al nostre poble, ha de 

liderar aportant solucions als problemes i s’ha de fer responsable tant de 

les coses bones com de les dolentes que passen al municipi. 

I per acabar, un petit apunt: després de 5 anys demanant els focs artifi -

cials com a cloenda de la Festa Major, per fi  han arribat.

Valores en riesgo

Valores son características morales positivas que 

apreciamos en nosotros y en los demás, siendo la base de 

la convivencia social, deben existir ya que rigen nuestras vidas, y deben 

promoverse, porque los valores sociales son los pilares que garantizan 

la cohesión de las sociedades. Las crisis de valores se producen cuando 

su signifi cado comienza a perder sentido y esto es utilizado para marcar 

asuntos concretos, en esta línea, observamos que las nuevas confl uen-

cias políticas como quienes gobiernan en grandes ciudades españolas, 

promueven la desobediencia de las leyes creando contradicciones en 

la convivencia y generando tensión entre ciudadanos en Montornés 

“En Comù Podem”(antes EUA/ICV), siendo éste inconveniente en la vida 

cotidiana de todos un problema añadido donde en vez de promover 

valores y realzar los principios básicos de la sociedad hacen prevalecer 

otros principios o “anti-valores”. Lo estamos viendo diariamente en los 

actos incívicos que crecen como la espuma (malas praxis en espacios 

comunes, asaltos a propiedades particulares “okupas”, perjuicios de reali-

dades que hacen cambiar la actitud entre personas, intereses partidistas 

y personales y un largo etc.). Por todo ello, creemos importante un cam-

bio en las políticas de participación de todos los colectivos afectados y 

dejar ya el autoritarismo y falta de diálogo que estamos sufriendo los 

ciudadanos, siendo Montornés ejemplo de falta de valores ocasionada 

por el no compromiso por parte del Gobierno del pueblo.

“Los valores se llevan dentro”.
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DESTAQUEM... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

PROGRAMACIÓ CONTRA 
EL CÀNCER DE MAMA
| 16 d’octubre |
III Caminada solidària contra el càncer de 
mama. A les 10 h a la plaça de Pau Picasso

| 17 d’octubre |
Taula rodona: Toca’t perquè no et toqui i Com 

afrontar el càncer de mama. A les 18 h, a la Sala 

d’Actes de l’Ajuntament

| 20 d’octubre |
Club de lectura fàcil: El temps de les cireres de 
Montserrat Roig. A les 9.30 h, a la Biblio teca

DIADA DE LA GENT GRAN
| 14 d’octubre |
Caminada per les rodalies de Montornès. 
Sortida a les 9.30 h, als Jardins de l’Ajuntament

| 21 d’octubre |
Sessió de gimnàstica. A les 9.30 h als Jardins 

de l’Ajuntament

| 26 d’octubre |
Presentació i lliurament del llibre Recetas 
de cocina sana, elaborat pels alumnes d’infor-

màtica dels Casals de la Gent Gran. A les 11 h, al 

Casal de la Gent Gran Centre

| 28 d’octubre |
Sessió de balls de saló. A les 9.30 h, als Jardins 

de l’Ajuntament

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 22 d’octubre |
Mans amb Fes-t’ho com vulguis. Espectacle 

infantil. A les 17.30 h

| 29 d’octubre |
Camions plens de pedres amb La Tocanta. 
Música. A les 19.30 h

| 5 de novembre |
Després de la pluja de Sergi Berbel, amb el 
Grup de Teatre l’Agrupa. Teatre. A les 19 h

| 12 de novembre |
Kissu amb el Centre de Titelles de Lleida. Es-

pectacle infantil. A les 17.30 h

ESPORTS
| 30 d’octubre |
XXV Marxa Popular. Sortida a les 9 h des del 

fi nal del carrer Major (La Bòbila). 

Inscripcions i més info a www.

atletismemontornes.es

LA BIBLIOTECA
Els dilluns: Racó del Voluntariat per la llen-
gua. A les 15.30 h

Els dimarts: Tàndem. Converses en anglès. 
A les 19.15 h

Els dijous: Tàndem. Converses en francès. 
A les 19.15 h 

| 26 d’octubre |
L’hora del conte menuda: Escolta una can-
çó. A les 17.30 h

| 28 d’octubre |
Tertúlia de poesia. A les 18 h

29 d’octubre |
Tertúlia de novel·la romàntica: Persiguien-
do a Silvia d’Elisabeth Benavent. A les 11 h

JACIMENT ROMÀ MONS OBSERVANS
Els diumenges, visites guiades d’11 a 14 h

El 16 d’octubre, visites teatralitzades i taller d’ar-

queologia. Més info a www.monsobservans.cat
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