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L’Hotel d’Entitats, espai de 
suport a l’associacionisme local

En el marc de les Festes de Tardor, les entitats que resideixen en el nou 
hotel van organitzar activitats per mostrar al veïnat l’espai. Hi va haver 
jornada de portes obertes i la inauguració oficial.
Les associacions han tingut un paper fonamental en la redacció del re·

glament de funcionament de l’equipament. Són elles mateixes les encar·
regades de dinamitzar l’activitat diària de l’Hotel, de forma col·laborativa, 
responsable i sostenible. L’espai és obert a la incorporació d’altres enti·
tats i a associacions i col·lectius que en puguin fer un ús puntual.

Jornada de portes obertes a l’Hotel d’entitats

Els nostres millors desitjos 
de pau, felicitat i solidaritat

Bones festes i 
bon any 2017
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crèdits

Habitar i gaudir de l’Hotel d’Entitats

•	Farmàcia	Balcells
 C. de 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
 Carrer del Riu Migen, 5
 Telèfon 93 568 09 47

•	Farmàcia	Pardos
 C. de Palau d’Ametlla,17
 Telèfon 93 572 08 14

farmàcies de guàrdia desembre 2016 - gener 2017
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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

Us presentem aquest mes un nou equipament anomenat Hotel d’Entitats, 

que disposa tant de despatxos, com de diverses sales de reunions per facilitar 

l’activitat quotidiana de nombroses entitats del poble, que fins ara no 

disposaven d’una seu estable. El fet de trobar-se allà també facilitarà que es 

coneguin més entre elles, que comparteixin propostes i projectes i mantin-

guin una convivència que segur que donarà molts fruits.

Montornès té la sort de gaudir d’una enorme quantitat d’entitats culturals i socials molt diverses, 

formades per nombroses persones compromeses amb el poble, que ajuden a mantenir la cohesió so-

cial, que donen vida al municipi i generen identitat compartida. Per això també ens fa una especial 

il·lusió haver pogut habilitar aquest nou espai per a totes elles. 

L’espai és obert també a la ciutadania, per facilitar tot tipus d’activitats públiques, i està al servei 

d’altres entitats que el puguin necessitar, també comunitats de veïns i veïnes o associacions noves 

que es puguin crear. Estem convençuts que la qualitat de l’equipament i el seu encant, l’accessibilitat 

i també la bona situació en el centre del poble faran que sigui ben valorat i molt útil, i contribuirà a 

impulsar encara més l’activitat social de tot tipus al municipi.

L’Hotel d’Entitats ha de facilitar també un cert grau d’autogestió de les entitats i de les persones 

usuàries. Tothom haurà d’assumir certa responsabilitat en el seu funcionament i la seva conservació, 

tenint cura dels espais i fent un bon ús, generant bon ambient i fent que sigui acollidor. Els equi-

paments també els hem de fer funcionar de manera compartida i són un repte per a tothom, i així 

aconseguir que no es percebi com un espai de l’Ajuntament, aliè a les persones, sinó com un lloc de 

tothom i per a tothom.

Finalment, cal destacar que el projecte ha estat dissenyat pels tècnics de l’Ajuntament i l’obra ha 

estat executada per la Brigada Municipal. Volem agrair els seu compromís i el seu entusiasme, i la 

bona feina feta. També s’ha contractat industrials del poble per totes les tasques complementàries 

que han estat necessàries.

José A. Montero. Alcalde

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

@ajmontornes
Ajmontornes

Ràdio Montornès (91.2 FM)
radio.montornes.cat

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat
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El DIL Barri-Olímpia es clou amb prop 
d’un 30% d’insercions laborals

Un total de 212 persones a l’atur han par·
ticipat en el Dispositiu d’Inserció Laboral “DIL 
Barri”, vinculat al Projecte d’Intervenció Inte·
gral de Montornès Nord, i subvencionat pel 
SOC a través del programa “Treball als barris”.

Els participants han tingut tutories i orien·
tació, i han rebut formació ocupacional pro·
fessionalitzadora i en competències bàsiques. 
Han estat prop de 500 hores de formació que 
n’han inclòs 140 de pràctiques en empreses. 
En aquest apartat han participat 84 persones, 
el 36% de les quals ha aconseguit la feina. 

Olímpia, suport específic per a dones
Les dones han estat objectiu específic del 
dispositiu amb la incorporació del programa 
Olímpia, que integra la perspectiva de gène·
re i els valors de la igualtat en la formació. Ha 
comptat amb 38 participants. El nivell d’inser·
ció laboral ha estat de prop del 16%.

Finalment, 92 persones han seguit accions 
formatives en noves tecnologies. L’index d’in·
serció ha estat del 27%. Cal afegir els resultats 
de l’Espai de Recerca de Feina que ha facilitat 
la inserció laboral de 30 de les 283 persones 
que n’han fet ús.. |participants en el curs d’auxiliar de gestió de residus

participants en el curs d’alfabetització digital 

participants en el programa olímpia

participants en el curs de neteJa d’edificis 

participants en el curs d’auxiliar de comerç i magatzem

grup d’acreditació de competències en tecnologies de la 
informació (actic)

En els darrers dies s’ha fet l’acte de cloenda del Dispositiu 
d’Inserció Laboral (DIL Barri-Olímpia) que s’ha desen-
volupat durant l’any. El programa ha comptat amb més 

de 200 persones participants i una dotzena d’empreses 
col·laboradores. Les dones han estat objectiu específic del 
dispositiu amb la incorporació del programa Olímpia.
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El Gran Recapte recull gairebé 12 
tones d’aliments a Montornès

Els aliments recollits permetran 
atendre en bona part  les necessitats 
bàsiques alimentàries de prop de 600 
persones veïnes del poble, durant els 
propers 3 mesos. 

En aquesta edició el Gran Recapte ha re·
collit 500 quilos més d’aliments que l’any 
passat, en total han estat a l’entorn dels 
11.900 kg.

Els aliments recollits permetran atendre en 
bona part  les necessitats bàsiques alimentàri·
es de prop de 600 persones del poble, durant 

els propers 3 mesos. Les persones benefici·
àries són valorades i derivades a Càritas pels 
Serveis Socials de l’Ajuntament. 

Tot l’agraiment de Càritas
Càritas Parroquials de Montornès i els coordi·
nadors del Gran Recapte han fet pública una 
nota d’agraïment als 72 voluntaris que ha col·
laborat en la iniciativa així com a la Brigada 
Municipal i Protecció Civil pel suport logístic, 
i a la població per l’esforç econòmic realitzat 
que, un any més, ha estat la clau de l’èxit de 
la campanya. |

un dels punts de recollida d’aliments

portada del cd “contrarap25n” (disseny de marta magenta)

Coincidint amb el 25N, Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere, es va presentar 
“Contra rap 25N” un CD amb 8 cançons con·
tra la violència masclista. L’àlbum i el videoclip 
que l’acompanya han estat composats pels 
MC’s Haison, Stayne, Febul, Kike, Nasty boy, 
Kovitch, Bittah, Sombra i Ketekalles. 

La gravació del tema principal, “Tu silencio es 
complicidad” que també es pot visionar a You·
tube, ha comptat amb la col·laboració de l’Es·
cola Municipal de Música. El projecte, en el seu 
conjunt, ha rebut el suport de l’Ajuntament de 
Montornès a través de l’Espai Jove Satèl·lit.

L’àlbum es va posar a la venda el 25 de no·
vembre al preu simbòlic de 2 €. Es pot adquirir 
al Centre Juvenil Satèl·lit i durant la celebració 
dels Parcs de Nadal. La recaptació es destinarà 
a col·laborar amb l’Associació de Dones per la 
Igualtat de Montornès (ADIM). |

El rap, una eina per 
combatre la violència 
de gènere



5Desembre 2016 | Notícies |

BrEus

L’equip d’atenció primària de Montornès ha 
rebut el certificat d’acreditació de qualitat per la 
seva bona pràctica assistèncial. A finals de no·
viembre es va celebrar l’acte de lliurament dels 
certificats als 143 Equips d’Atenció Primària (EAP) 
de Catalunya que han aconseguit l’acreditació. |

Salut distingeix l’equip 
d’atenció primària de 
Montornès

consulta al cap de montornès

L’Ajuntament es fa més present a la 
xarxa. S’ha estrenat a Instagram i a Face·
book i ha intensificat la presència a Twitter. 
Entre les novetats hi ha la retransmissió 
d’esdeveniments a través de Periscope.

Montornès signa el Pla Educatiu 
d’Entorn. Es tracta d’una proposta col·
laborativa amb el departament d’Ense·
nyament que té l’objectiu d’aconseguir 
l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contrbuir 
a la cohesió social. El conveni signat tin·
drà vigència fns al curs 2019·2020.

EN 1 MINUT... 

Esportistes de l’elit del handbol visiten el menjador RAI-ESO. Tres jugadors del Frai·
kin i tres jugadores del KH7 Granollers han visitat aquests dies el menjador del programa 
RAI·ESO que dóna suport diari a una trentena d’alumnes de secundària del municipi. |

Un somriure per a tothom” Un any més, l’Associació Volumont ha gestionat la cam·
panya que arribarà a 36 de famílies amb un total de 75 infants que reben atenció dels 
Serveis Socials i a 16 persones grans del programa municipal de suport alimentari. |

gonzalo porras, mamadou gassama i micHal Kazal del fraiKin; anna pi, sara galamba i JuditH bizuete del KH7 amb 
alumnes del rai-eso

membres de Volumont preparen els obsequis de la campanya
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Èlia Montagut és la guanyadora de la Beca Montornès de recerca històrica 
2016, amb un estudi sobre la transformació del paisatge agrari al municipi. La beca 
està dotada amb 6.000 euros i la possible publicació del treball. |

La consolessa general de Cuba a Barcelona visita Montornès. La consolessa, Mabel 
Arteaga, va ser al municipi a finals de novembre. Va parlar d’intercanvi i cooperació 
amb l’alcalde, José A. Montero i altres membres del govern local. |

BrEus

Aquest mes han començat les obres d’ade·
quació de l’entorn de la pista poliesportiva i 
de frontennis de la Zona Esportiva Municipal 
Les Vernedes. Els treballs inclouen la millora 
del paviment, la remodelació de les grades i 
els acabats de l’entorn. Les obres, que tenen 
una durada prevista d’un mes i un cost de 
38.272€, van a càrrec de l’empresa Excavaci·
ons i obres públiques Requena, SA.

Les obres deixaran preparat l’entorn per a 
la instal·lació de les pistes de pàdel que s’ha 
previst habilitar en el futur.

En els darrers mesos també s’han millorat 
altres instal·lacions de la Zona Esportiva. S’han 
pintat les línies dels carrers de la pista d’atletis·
me i s’han reparat i pintat les pistes de tennis. 
Al camp de futbol s’ha renovat la gespa artifici·
al i s’ha millorat el sistema de reg per mantenir 
en òptimes condicions l’estat del camp. |

Millores en l’entorn de la 
Zona Esportiva Municipal 
Les Vernedes

èlia montagut, durant l’acte d’atorgament de la beca. autor: Ja Jiménez

la consolessa de cuba a l’aJuntament

obres a la pista poliesportiVa i de frontennis
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El Consell d’Infants, en marxa. El nou òrgan de participació està format per vint 
alumnes de les cinc escoles del municipi. Es reuniran mensualment per tractar temes 
que els afecten i relacionats amb el municipi.  |

el consell d’infants amb l’alcalde, José a. montero i la regidora d’infància, marina sáncHez

Més implicació de les empreses 
del poble en projectes municipals

la columna dE l’Entitat

Es difícil presentar una asociación dedi·
cada al vicio y la subcultura sin explicar de 
antemano a qué nos dedicamos. 

Desde nuestra entidad promovemos 
los juegos de rol, tablero, mesa, cartas… 
de temáticas que van desde el clásico 
fantástico medieval de espadas y brujería, 
pasando por ambientaciones de folclo·
re oscuro, o de ciencia ficción.  A fin de 
cuentas, juegos de simulación para que, 
durante un rato, nos olvidemos de las pe·
nas y echemos unas risas. Creemos que la 
actividad desempeñada sociabiliza y en·
tretiene; además, a muy bajo coste. Pero 
¿qué es una partida de rol?

Me gusta verlo como un teatro donde 
la improvisación es continúa por parte de 
los jugadores y no tanta… o sí, por parte 
del Director de Juego, que hace a la vez 
de narrador y de entorno. Pues durante 
una partida, son varios los elementos fa·
cilitadores usados: pizarra, música ambi·
ental, magníficas tiradas de dados… pero 
el ingrediente que no puede faltar es la 
imaginación. 

Como en esa peli del ratón cocinero, “Cu·
alquiera puede”… Jugar. Es nuestra labor 
enseñar a aquellos que lo ven como des·
conocido y extraño, así como dar la opor·
tunidad a todos aquellos que pretenden 
desarrollar esta actividad de forma regular. |

La junta

Dados y risas de 
sobremesa

L’alcalde, José A. Montero, i del regidor 
delegat de l’Àrea d’Acció Social, Jordi 
Delgado han visitat durant els darrers 
mesos més d’una vintena d’empreses per 
afavorir l’impuls d’accions comunes.

La formació, la inserció laboral i l’ocupació, 
així com la promoció de l’activitat econòmica 
local i el desenvolupament de projectes de cai·
re social, cultural, esportiu i mediambiental són 
els eixos de la cooperació entre l’Ajuntament i 
les empreses del municipi. 

A banda de la integració en els processos 
de selecció de personal del veïnat en situació 
d’atur, inscrit en la Borsa de Treball de Munici·
pal, i l’impuls a programes de pràctiques, les 
empreses han aportat 58.246 € en patrocinis 

Vista aèria d’una de les zones industrials de montornès

per a activitats culturals i esportives. A més, 
han contribuït amb 25.200 € a actes dedicats a 
la infància o relacionats amb festes i medi am·
bient. També hi hagut col·laboracions materi·
als amb la donació de 8.000 lots de productes 
d’higiene i 14 rentadores per a projectes soci·
als, i de neveres i begudes per a actes públics.

A tot això, cal afegir 23.000 € compromesos 
en convenis de col·laboració.

Empreses amb valor afegit
A les entrevistes entre Ajuntament i empreses 
també es parla dels seus projectes. Lucta, per 
exemple, ha posat en marxa una campanya 
d’imatge per destacar la seva aposta per la re·
cerca i la innovació. En el vídeo de promoció 
han col·laborat treballadors de la planta que 
són veïns de Montornès.  |
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Les associacions presenten al veïnat l’Hotel d’Entitats
En el marc de les Festes de Tardor, la 
desena d’entitats que resideixen en el 
nou hotel va organitzar activitats per 
mostrar al veïnat l’equipament. Hi 

va haver jornada de portes obertes i 
inauguració oficial amb l’alcalde José 
A. Montero i la regidora de Partici-
pació Ciutadana, Mar García.

Acte centrAl de lA jornAdA de portes obertes

exposició Amb documents històrics sobre l’edifici que Acull l’hotel 
d’entitAts i l’escolA sAnt sAdurní

ActivitAt de l’AssociAció fotogràficA de montornès

mostrA de les ActivitAts de l’AssociAció de veïns i veïnes del centre 
de montornès visitAnts A l’hotel

Les entitats de L’HoteL opinen…

És un avenç limitat en relació a les nostres 

necessitats com a entitat. Ho aprofitarem al 

màxim per apropar els veïns i les veïnes a la 

nostra associació.

montse gArciA  
AssociAció de veïns i veïnes 
del centre de Montornès

A  nosaltres l’Hotel ens 

ha donat tranquil·litat i 

confort: tenir un despatx, 

armaris per al petit material... és molt positiu. A 

més, tens a prop altres associacions, amb punts en 

comú i es creen sinèrgies. Tot plegat serà bo per a 

les entitats i especialment per al poble.

Estem súper contents 

pel fet de tenir un lloc 

fix on poder-nos trobar i 

organitzar les nostres activitats, de poder  parlar 

i compartir xerrada amb els socis i membres de 

l’associació. Tenir seu a un emplaçament al mig 

del poble, tan cèntric, és el canvi més gran. 

mArgAridA gómez
AssociAció lA reMençAdA

elisendA bru
AssociAció de voluntAris 
de Montornès 
(voluMont)

L’Hotel representa per a 

nosaltres tenir un lloc visi-

ble i fer-nos visibles entre els associacions del poble. 

Encara l’experiència és recent, però l’equipament ha 

de ser el bressol de l’associacionisme. És un primer 

pas, però segur que és el futur de les entitats.

vicent xAvier serrAno
AssociAció excursionistA 
lleure Montornès

Per a nosaltres ha estat 

important, ja que tenim 

un punt de trobada més 

proper. L’espai és més adequat per a les activitats 

que fem com ara el cinefòrum. Hi ha més assistèn-

cia que abans. L’Hotel ens permet també trobar-nos 

amb altres entitats i relacionar-nos.

Ens ha donat l’oportuni-

tat d’aconseguir estabili-

tat per poder reunir-nos 

cada setmana i així poder realitzar el cafè de 

famílies, i poder pensar en projectes de futur. Ens 

ajuda molt. Ara les persones interessades ja ens 

poden trobar tots els dimarts, de 18 a 20 h.

sergio ArévAlo 
centre d’estudis de 
Montornès del vAllès 
(ceMv)

sóniA fernández
créixer i educAr en fAMíliA

Què ha representat per a la vostra associació l’Hotel d’Entitats?

L’Hotel d’Entitats ha completat la reforma 
que es va iniciar el 2014 a l’edifici municipal 
del carrer de Blas Infante que acull l’Escola 
Sant Sadurní. En una primera fase es va condi-
cionar la planta baixa i la zona d’aparcaments 
per a instal·lar el menjador nou del centre. Pos-
teriorment es van habilitar les plantes superi-
ors per fer-hi l’Hotel.

De fet la història de tot l’edifici va molt lli-
gada a la d’aquesta escola. És per això que, la 
jornada de portes obertes que es va fer per 
a la inauguració, es va poder veure una ex-
posició amb documents històrics i escoltar el 
testimoni de mestres que hi van treballar a 
partir de 1966.

L’Hotel té 264,25 m2 útils distribuïts en du-
es plantes. Disposa de 6 despatxos per a les 

entitats, 5 sales polivalents, i espais d’office i 
d’emmagatzematge.

Relació d’entitats residents
- Associació de veïns i veïnes del centre de 

Montornès
- Centre d’Estudis de Montornès del Vallès 

(CEMV)
- Associació Excursionista Lleure Montornès
- Associació Fotogràfica de Montornès
- Associació Volumont
- Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
- Créixer i Educar en Família
- Associació El Cirerer d’Arboç
- La Remençada
- AMPA El Lledoner 
- Peña madridista de Montornès del Vallès



10 Desembre 2016

Des del  23 de novembre es pot trobar 
a les llibreries la Gramàtica de la llengua ca-
talana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), 
pensada com a gramàtica normativa de re·
ferència del segle XXI. 

Aquesta nova  gramàtica dóna continu·
ïtat a la normativa de Pompeu Fabra del 
1918, i es presenta més completa i actua·
litzada. No introdueix canvis substancials, 
sinó matisos i més flexibilitat, i amplia i de·
talla la gramàtica de Fabra. Una de les ca·
racterístiques que podem destacar és que 
presenta la norma partint de la descripció 
gramatical i atenent al marc geogràfic ·els 
parlars· i al marc social ·és a dir, els diferents 
registres·, així com, més esporàdicament, a 
la dimensió oral i escrita. 

Un exemple del tractament de formes 
pròpies segons el marc geogràfic pot ser 
el que fa referència a l’expressió de les frac·
cions horàries. La nova gramàtica recull la 
pròpia dels parlars del Principat ·el siste·
ma dels quarts, anomenat de campanar, i 
que és específic de la llengua catalana: un 
quart de vuit, dos quarts de sis, tres quarts 
de quatre·, i també recull la dels parlars va·
lencians i baleàrics ·el sistema de rellotge: 
les set i quart, les set i mitja, les vuit menys 

una dE català, si us plau!

Sé que sóc pesada amb el tema i que ja 
en vaig parlar a la ràdio, però hi ha errors 
que es repeteixen any rere any i val la pe·
na d’insistir·hi. Només indicaré els que se 
senten més sovint, els  errors “estrella” per 
dir·ho d’alguna manera.

NADAL és un mot singular, per tant no 
felicitem “els Nadals”. Ens desitgem  BON 
NADAL i ho fem  LA NIT DE NADAL , no  
la “nit bona”. I segons el costum de cada 
família, la nit de Nadal o bé el dia de Na·
dal, fem cagar el TIÓ. No n’hem de dir el 
“cagatió”, tot i que la cançó amb la qual es 
tusta el tronc  sí que comença dient “Caga, 
tió!”. I per acabar, de la nit del darrer dia de 
l’any n’hem de dir  NIT DE CAP D’ANY, no “fi 
d’any” o “nit vella”. Podria afegir·ne d’altres, 
però aquest són els que fan més mal a l’oï·
da. Aprofito l’avinentesa per desitjar·vos 
MOLT BONES FESTES!

Recomanacions. Feu una ullada a la nova 
Gramàtica de la llengua catalana!

Millorem el català... 
“NADALENC”

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

quart. Cal entendre, en aquest cas, que el 
sistema que és propi d’uns territoris és in·
usual i no s’aplica fora d’aquests territoris. 

Quan als registres un exemple pot ser el 
de les combinacions pronominals. Són ac·
ceptables combinacions com li’n i li ho ·Li’n 
falta una i Li ho diré· o n’hi i l’hi ·N’hi falta 
una i L’hi diré·, encara que en els registres 
formals són més habituals li’n i li ho. 

Caldrà que tots plegats ens posem al dia 
fent·hi una ullada, perquè la llengua és cosa 
de tots, la fem servir cada dia, parlem, es·
crivim i llegim, a casa, a la feina i amb els 
amics, i per tant hem de saber utilitzar·la 
correctament. 
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L’Endevina-la! l’encerta a Montornès. 
En la 1a edició al poble d’aquest con·
curs de llengua i enginy, promogut per 
la Unió de Botiguers i l’Oficina de Català 
de Montornès, es van recollir 1.328 but·
lletes, de les quals 918 van ser correctes. 
Lucia Cid i M. Jesús Garcia van ser les 
guanyadores. 

Els Casals de la Gent Gran consoliden 
la programació d’activitats. Els Casals, 
amb el suport de l’Ajuntament, fan ses·
sions de gimnàstica, d’Informàtica, i el 
taller de memòria, així com balls, mar·
queteria, costura, alfabetització, flors i 
pintura.

EN 1 MINUT... 

Alumnes de Can Parera visiten l’Ajuntament. Estudiants de tercer de l’Escola Can 
Parera van visitar el 24 de novembre la Casa Consistorial i van fer un recorregut per les 
instal·lacions guiats per l’alcalde, José A. Montero.  |

BrEus

A principis de desembre van començar les 
excavacions al castell de Sant Miquel. Dels tre·
balls arqueològics que s’estan fent en aques·
ta fase delm projecte, s’extrauran fotografies, 
dibuixos, planimetria i una memòria que ser·
viran per elaborar el Pla Director del Castell. 
Aquest pla determinarà el procés per aconse·
guir la consolidació i la museïtzació de l’espai. 

La intervenció està finançada pels ajunta·
ments de Montornès i de Vallromanes, amb el 
suport del Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelona. L’empre·
sa Abans Serveis Culturals SL es fa càrrec dels 
treballs sota la direcció de l’arqueòleg local 
Ferran Díaz.

El castell està reconegut com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN) i els terrenys que 
ocupa tenen la consideració de Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) en la categoria de zona 
arqueològica. |

El castell de Sant Miquel, en 
fase de descoberta

excaVacions al castell de sant miquel
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El millor de l’esport montornesenc en la XV Nit de l’Esport

carlos bueno del club futbol montornès, premi infantil a la 
constància

reconeixement a marc fuentes del club futbol montornès per 
la seVa labor en l’esport local

l’equip Veterà de cros femení del club atletisme montornès, 
millor equip sènior

Judit costa del club tennis montornès, premi infantil a la 
constància

óscar Venegas del club deportiVo montornès, premi sènior a la 
constància. recull el premi un representant del club. 

millors esportistes infantils i sèniors. d’esquerra a dreta: estela gonzález i maría lópez del 
club Karate montornès, israel ferrón del club atletisme montornès i xaVier talaVera del club 
Karate montornèsels specials del club bàsquet Vila montornès, millor equip infantil 

Més de 500 persones es van reunir el 2 de desembre a 
la carpa polivalent El Sorralet per premiar els millors 
esportistes de la temporada 2015-2016 

ainHoa punzano del club atletisme montornès, premi sènior a 
la constància
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Nous reptes per al 2017

Tanquem el 2016 fent balanç. El PAM ha estat 

elaborat al llarg d’aquest any amb la participació del 

veïnat i de les entitats que intervenen a Montornès. Per primera vegada 

de forma conjunta hem elaborat un full de ruta que permetrà programar 

tot allò que hem d’impulsar en els pròxims anys.

D’altra banda, l’atur segueix castigant Montornès per això hem encetat 

una nova ronda de visites a les empreses locals; hem impulsat nous progra-

mes d’orientació i ocupació per a joves; i també  projectes d’emprenedoria 

social, cooperativisme i formacions en economia verda. Al mateix temps 

hem mantingut tots els programes socials i de suport a les famílies.

La plaça de Joan Miró destaca entre les principals millores al carrer, pe-

rò  també convé citar-ne d’altres com el carrer d’Anselm Clavé, el parc dels 

Castanyers o la finalització del projecte d’urbanització del barri de Can 

Xec, llargament demanat pel veïnat. A més, hem obert l’Hotel d’Entitats, 

espai que permetrà enfortir lligams entre les entitats del municipi.

Per al 2017 la nova escola Palau d’Ametlla és el gran objectiu, però 

també ho és accelerar la Llei de Barris, en la qual la rehabilitació d’edificis 

és una prioritat. A més, continuarem amb les actuacions ja previstes 

com Can Saurina, Pintor Mir, el Teatre Municipal i la plaça de la Pèrgola. 

Seguirem treballant en nous espais com l’equipament juvenil al centre del 

poble i en la proposta de Centre de Dia-Residència així com del nou Casal 

de la Gent Gran.

Gaudiu d’aquests dies, dels amics, de la família i de les activitats prepa-

rades! Bones festes!

Hores extraordinàries

Una part de la nostra feina és la d’esbrinar i 

controlar a què destina el nostre ajuntament els diners que tots paguem 

amb els impostos.

Aquesta és una qüestió que ens intriga molt, no oblidem que el nostre 

pressupost anual ronda els 20 milions d’euros. Això hauria de donar-nos 

suficient capacitat per millorar els nostres serveis.

Ja sabem que un percentatge elevat d’aquest pressupost són els sous 

del personal. Però el que no és admissible és l’import desorbitat que s’està  

gastant en hores extraordinàries.

Així, trobem que en algun departament en què se’ns nega que sigui 

necessari augmentar la plantilla, s’han pagat aquest any més de 50.000 

€ en concepte d’hores extraordinàries. Per posar alguns exemples dels 

últims mesos, veiem que a les nòmines de juliol es van abonar 9.064 € en 

aquest concepte, i a l’agost 8.174 €. A l’octubre, tenint en compte que hi 

havia la festa major l’import es va disparar fins als 23.374 €

Però el que més sorprèn és que, com ja és habitual, el repartiment no 

és gaire equitatiu. Trobem que en una nòmina un sol treballador rep 

en hores extres, ni més ni menys que 2.497,83 € que se sumen al seu sou 

habitual. També en l’últim mes trobem que en algun cas les hores extres 

suposen increments de més de 1.400 €.

Des del grup municipal socialista tenim el convenciment que la man-

ca de planificació i la improvisació contínua d’aquest equip de govern es 

fa cada vegada més evident i les seves conseqüències són cada vegada 

més i més greus.

Sense data de finalització

El nostre poble està ple d’obres que comencen i 

semblen no tenir cap data de finalització: Can Saurina, la plaça Joan 

Miró, el parc dels Castanyers i el Teatre Municipal. El govern ja no ens 

facilita possibles dates d’acabament, perquè cap de les que ens han 

donat s’ha acomplert. Hi ha setmanes en què no hi treballa cap operari 

i l’activitat de les obres està aturada, com si no calgués acabar-les. 

Tant si les fa la brigada municipal, com si les fa una empresa amb una 

licitació, el resultat és el mateix: les dates no es compleixen, sorgeixen 

situacions que no han estat analitzades prèviament i s’incrementen els 

temps i els costos del projecte inicial.

La reforma del Teatre Municipal és un altre exemple d’aquesta 

situació que es repeteix un i altre cop. L’obra del Teatre, amb un cost de 

més d’1.000.000 d’euros, pretén convertir la sala de l’Stopping en una 

sala de ball, actualitzar el teatre, crear una entrada d’alta volada a la 

plaça de Margarida Xirgu i eliminar els pisos per a refugiats sahrauís.  

Aquest projecte figura als pressupostos des de l’any 2014, però s’ha 

iniciat aquest estiu i ja s’ha aturat pocs mesos després, per analitzar si 

l’estructura pot suportar una segona planta projectada per a cameri-

nos. A més, si bé és ben cert que el nostre Teatre Municipal és infinita-

ment deficitari, poca gent pot comprendre tampoc que hagi estat més 

prioritària la seva remodelació que no pas fer un centre de dia, una 

residència per a la gent gran o la nova escola Palau d’Ametlla.

Libros gratis para la educación 
obligatoria

En el pleno de diciembre, este grupo presentó una 

moción para que todos los niños del municipio, puedan tener acceso a 

los libros de texto gratis fomentando la creación de un banco de libros en 

las escuelas y por ende la educación gratuita universal.

Por supuesto esto debe coordinarse con AMPAS y dirección de los cen-

tros y nuestro objetivo es que sea la administración competente, en este 

caso la Generalitat quien acabe asumiendo este coste.

A pesar de que el equipo de gobierno no apuesta por la gratuidad 

universal de los libros porque considera que en Montornés hay mucha 

gente con rentas altas(¡que venga y nos lo explique, por favor!) tal y como 

manifestaron en el pleno, se dotará el presupuesto del ejercicio 2017 con 

un 20% más de los 90.000 euros actuales que se destinan a “acompaña-

miento escolar” (que no a libros, infórmense con sus AMPAS padres), esto 

es un total de 18.000 euros para estos bancos de libros.

Así que desde aquí animamos a todos los padres a que se pongan en 

contacto con las AMPAS e inicien las conversaciones necesarias con las 

direcciones de los centros para que, de cara al curso que viene, puedan 

beneficiarse de estos 18.000 euros y todos los niños de Montornés y sus 

familias inicien el proceso para tener libros de texto gratis.
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Junts per un nou projecte

Benvolguts montornesencs i montornesenques, 

des de Convergència de Montornès ens complau comunicar la creació 

d’un projecte nou, un projecte amb cabuda per a tothom, en què els 

veïns i veïnes són els principals protagonistes.

El PDECAT és un projecte nascut d’una il·lusió comuna, d’una necessi-

tat social de canvi, amb moltes ganes de treballar, i que es presenta a 

tots vosaltres, obrint les portes.

La refundació ha estat feta no solament per a renovar el nostre nom, 

sinó per aconseguir un canvi integral del partit: actualment s’han reor-

ganitzat les directives locals per a adoptar una línia de centre i la gent 

jove encapçala les llistes electorals.

Ens hem constituït amb força i amb moltes ganes de treballar, per  

analitzar de manera individual i col·lectiva el dia a dia de la vida al po-

ble, recollint les inquietuds dels comerciants, dels veïns i veïnes i de tots 

aquells amb qui tenim el plaer de poder contrastar opinions. Enguany, 

el nostre equip tracta de manera quasi setmanal tots els problemes que 

afecten el poble, com poden ser la seguretat, la inserció laboral i molts 

d’altres als quals mirem de donar una resposta i una solució eficaç 

segons la capacitat institucional de la qual disposem.

Actualment, podeu trobar-nos al nostre local del carrer Bruc número 

2, els primers dimarts de cada mes a partir de les 19.30 h. Hi atendrem 

qualsevol preocupació que vulgueu compartir amb nosaltres.

Apostem per les persones, no per les promeses. Benvinguts al canvi!

Vergüenza y dejadez

Conscientes de que los problemas que tienen nuestros 

ciudadanos hacen necesario el consenso de todas las 

fuerzas políticas de nuestro consistorio, tenemos la gran desgracia de 

la mayoría absoluta del gobierno municipal (En Comú Podem) que 

hace que este tan necesario consenso sólo sea posible entre todos los 

grupos de la oposición, lo que hace imposible hallar soluciones porque 

no aceptan ninguna propuesta. El gobierno trabaja sin pensar en lo que 

hace (obras mal planeadas, negativa de apoyo a vecinos con proble-

mas de okupaciones, funcionarios descontentos, etc…) dando lugar 

a una improvisación que nos deja a todos en la tesitura de pensar si 

hasta el 2019 nuestro pueblo se degradará más aún de lo que ya está. 

Falta seguridad en todos los aspectos lo que hace del pueblo con los 

impuestos más altos de la comarca, una gran vergüenza. Sólo gracias 

a que los ciudadanos de Montornés están implicados en la mejora 

constante, algo se arregla, pero e sto tiene un límite. Ha sido la dejadez 

en las funciones de un equipo de desgobierno que está en contra de 

todos los que no les bailan a su ritmo, lo que ha hecho de 2016 un año 

para olvidar. Nosotros seguiremos aplicándonos en la aportación de 

ideas para cambiarlo, sabiendo que les da igual lo que aportemos tanto 

la oposición como los ciudadanos. Montornés necesita que todos vaya-

mos en la misma dirección.

Esperamos para el próximo año que se escuche realmente al pueblo. 

Desde el grupo Municipal Popular os deseamos Felices Fiestas.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

CONCERTS DE NADAL
A càrrec d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Música, Dansa i 
Aula de Teatre

| 19 i 22 de desembre |

Audicions de Nadal
A les 17.30 h, a l’Espai Cultural 
Montbarri

| 21 de desembre |

Concert Coral
A les 18 h, a l’església de Sant 
Sadurní

| 20 de desembre |

Tàndem, converses en 
anglès per a adults
A les 19.15 h, a la Biblioteca

| 21 de desembre |

L’hora del conte menuda
A les 17.30 h, a la Biblioteca

| 22 de desembre |

Tàndem, converses 
en francès per a adults
A les 19.15 h, a la Biblioteca

PARC DE NADAL INFANTIL
Del 27 al 30 de desembre de 
16.30 a 20.30 h 
Carpa Polivalent El Sorralet 
(c. dels Castanyers)

PARC DE NADAL JOVE
Del 27 al 29 de desembre 
de 17 a 21 h 
Pavelló Municipal Les Vernedes

| 5 de gener |

CAVALCADA DE REIS
Sortida a les 17 h al Casal de 
Cultura
Recorregut pels carrers de 
Montornès i arribada a la Carpa 
Polivalent El Sorralet
 




