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La Unió de Botiguers, Volumont, Cáritas i REIR s’han 
convertit en una peça clau per al desenvolupament 
de diversos programes de suport social per a les 
persones més vulnerables del municipi. 
És el cas del Pla d’Aliments Frescos que arriba 
mensualment a 140 famílies i al qual l’Ajuntament 
dedicarà enguany 58.240 €, els extres de Nadal en 
material d’higiene i joguines, o el suport alimentari a 
la gent gran que més ho necessita.
El valor afegit d’aquestes accions radica en el 
compromís social del voluntariat que les fa possibles.
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crèdits

 Seguretat ciutadana

•	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  març - abril 2017

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2
MORENO PARDOS

3 4 5 6 7 8 9
BALCELLS FORN FONTCUBERTA MORENO PARDOS YÁÑEZ YÁÑEZ

10 11 12 13 14 15 16
FONTCUBERTA FONTCUBERTA MORENO PARDOS BALCELLS BALCELLS BALCELLS

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

24 25 26 27 28 29 30
YÁÑEZ PARDOS MORENO YÁÑEZ FORN FONTCUBERTA FONTCUBERTA

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5
BALCELLS YÁÑEZ MORENO FORN FORN

6 7 8 9 10 11 12
PARDOS BALCELLS YÁÑEZ MORENO FORN FONTCUBERTA FONTCUBERTA

13 14 15 16 17 18 19
BALCELLS YÁÑEZ MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS MORENO

20 21 22 23 24 25 26
YÁÑEZ MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS BALCELLS

27 28 29 30 31
MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS

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

La seguretat ciutadana, en sentit ampli, és una prioritat per al nostre govern 

local i hi donem molta importància en l’actuació quotidiana per garantir un 

bon servei, i també pel que fa a la percepció, l’opinió o la valoració que en té la 

ciutadania. 

La Policia Local ha de vetllar per la seguretat de tothom amb l’objectiu de contribuir a la convivència 

entre la població, la cohesió social i, en definitiva, la qualitat de vida. Per això, la seva feina es coordina 

necessàriament amb la que fan molts altres serveis municipals. És aquesta visió més global la que per-

met conèixer millor la seva tasca i valorar-la en el seu conjunt.

Naturalment hem de millorar moltes coses en la planificació i actuació de la nostra policia, i així estem 

compromesos, el govern, els comandaments i tots els agents. Per això ja fa uns mesos que estem introdu-

int canvis de funcionament i d’organització, la qual cosa té les seves dificultats. 

Per poder valorar la situació de seguretat cal partir primer de les dades objectives respecte a les 

incidències que es produeixen. Tant les dades locals, com les dels Mossos d’Esquadra indiquen clarament 

dues coses al nostre poble. Primer, que tenim uns índex, pel que fa a aspectes delictius o incidents, signifi-

cativament per sota de molts municipis del voltant. I segon, que molts dels indicadors analitzats mostren 

un descens important de molts delictes en els darrers mesos. 

Evidentment, això no vol dir que a Montornès no passin coses desagradables. Aquí també hi ha hagut 

robatoris i altres situacions, i s’han planificats controls i actuacions de seguiment per evitar i prevenir 

d’altres, i caldrà seguir atents i alerta.

Però per valorar, cal situar-se en perspectiva, amb dades i anàlisis del nostre entorn. Una bona infor-

mació és la base per fer una valoració de la situació i, a partir d’aquí, formar les opinions i les percepcions 

respecte a la policia i la seguretat.

Rebeu des d’aquestes línies un missatge de tranquil·litat i de suport, i també el compromís de continu-

ar millorant dia a dia.

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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Les dades de 2016 avalen les actuacions 
en matèria de seguretat

Igual que altres poblacions, Montornès 
també va haver d’abordar l’any 2016 l’aug·
ment de les problemàtiques derivades, 
d’una forma o altra, de l’ocupació il·legal 
d’habitatges. Atenent la complexitat del 
tema, en què conflueixen aspectes  socials, 
econòmics, de seguretat, etc., l’Ajuntament 
va plantejar el tractament i seguiment dels 
casos amb professionals de diversos depar·
taments municipals.

La Policia Local, dins de les seves compe·
tències, va planificar serveis especials orien·
tats a mitigar aquelles situacions que podien 
neguitejar o causar sensació d’inseguretat 
entre el veïnat.

Segons les dades policials, el 2016 hi va ha·
ver una reducció d’atestats per violència i/o 
intimidació i de robatoris amb força de gaire·
bé el 50% respecte el 2015. Les dades també 
indiquen que no hi ha relació entre aquests 
atestats i els 115 serveis que es van dur a ter·

me durant l’any relacionats, directa o indirec·
tament, amb les ocupacions.

D’altra banda, també han disminuït notable·
ment els robatoris amb força a l’interior de ve·
hicles que han passat dels 54 de 2015 als 19 de 
2016 i els furts, que de 34 s’han reduït fins a 13.

Prevenir, la millor manera de guanyar 
seguretat
L’efectivitat de les actuacions preventives, 
amb un pes important en la tasca policial, 
queda reflectida en les dades de sinistralitat al 

Les dades policials de 2016 apunten 
una reducció de robatoris amb for-
ça respecte anys anteriors i recullen 
un centenar d’intervencions relaci-
onades directa o indirectament amb 
ocupacions d’habitatges i molèsties 
veïnals.

poble (accidents de trànsit, atropellaments...). 
Montornès es troba per sota de la mitjana de 
poblacions de dimensions i característiques 
similars en accidentalitat per efectes de l’al·
cohol, també per sota se situen les xifres que 
tenen a veure amb la tinença d’armes i el con·
sum d’estupefaents.

D’altra banda, s’ha reforçat la coordinació 
entre la Policia Local de Montornès i els Mos·
sos d’Esquadra. Entre les accions conjuntes hi 
ha els plans operatius específics de control i 
d’identificació de persones. |

Delictes contra el patrimoni 2015 2016

Robatoris amb força 71 35

Robatoris amb força interior vehicles 54 19

Robatoris furt vehicles sense intimidació 2 7

Delictes de furt 34 13

Delictes danys materials 28 23

Delictes contra les persones 2015 2016

Lesions 6 4

Maltractament en l’àmbit de la llar 12 7



4 Març 2017| Notícies |

Canvis per ajustar els horaris de 
Sagalés als de Rodalies

El 6 de març Sagalés ha introduït di-
versos ajustos per millorar la coordi-
nació dels horaris de la nova línia de 
bus 416 que es va posar en marxa al 
gener amb els dels trens de Rodalies. 
És una de les demandes realitzades 
pels usuaris i que l’Ajuntament ha-
via traslladat a la companyia.

Des de la posada en marxa al mes de ge·
ner de la nova línia de bus 416 que substitu·
eix l’antiga 510, l’Ajuntament havia posat en 
coneixement de l’empresa Sagalés algunes 
incidències del servei, com les dificultats de 
transbordament amb els trens de Rodalies a 
l’estació de Montmeló.

Com a resposta a les demandes i vista l’ex·
periència de funcionament, el 6 de març la 
companyia va introduir noves modificacions 
del servei, entre les quals, ajustos horaris per 
a la millora del transbordament cap el tren els 
dies feiners. També s’han modificat algunes 
expedicions, com les sortides des del carrer 
de la Llibertat i de Federico García Lorca (a les 
6.45, 21.10 i 22.10), i les expedicions amb sorti·
da des de l’Estació d’autobusos de Granollers 
(a les 20.35 i 21.35). D’altra banda s’han incor·
porat expedicions durant els caps de setmana 
i festius amb origen a Montornès que arriben 
a l’Hospital de Granollers i a La Garriga.

Tots els horaris es poden consultar a www.
sagales.com. | SubStitució de leS lluminàrieS a l’edifici de l’ajuntament

Parada de l’avinguda de la llibertat - Plaça de la joventut

Com a conseqüència de les actuacions en 
matèria d’eficiència energètica que es duen a 
terme als edificis municipals (escoles, instal·
lacions esportives, equipaments, oficines...) i 
a l’enllumenat públic, l’Ajuntament ha acon·
seguit reduir la facturació per consum elèc·
tric a l’entorn de 24.000 euros respecte la 
despesa de 2015.

Durant l’any passat es va rebaixar la potència 
contractada en 110 KW (de 2.155 KW a 2.045 
KW) i la previsió per a 2017 és que s’arribi a 
1.900 KW gràcies a les mesures correctores que 
es van introduint i a l’ajustament de tarifes i de 
potències de cadascun dels subministraments.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha previst la 
substitució, de manera gradual, de les lluminàri·
es de diversos edificis i equipaments municipals 
per altres de menys consum energètic, amb 
menys emissió de calor i més duradores en el 
temps. Això se suma als canvis que es van fent 
en l’enllumenat de la via pública. A Montornès 
Nord, s’han reemplaçat 223 punts de llum. |

24.000 euros 
d’estalvi en la factura 
d’electricitat
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El compromís de les entitats, valor afegit 
dels Serveis Socials
La Unió de Botiguers, Volumont, 
Cáritas i REIR s’han convertit en 
una peça clau per al desenvolupa-
ment de diversos programes de su-
port social per a les persones més 
vulnerables del municipi. És el cas 
del Pla d’Aliments Frescos que arri-
ba mensualment a 140 famílies, els 
extres de Nadal en material d’higiene 
i joguines, o el suport alimentari a la 
gent gran que més ho necessita.

Ja fa cinc anys que la Unió de Botiguers, Cári·
tas i Volumont col·laboren amb l’Ajuntament 
per donar continuïtat al Pla d’Aliments Frescos. 
Durant les darreres setmanes s’ha renovat el 
conveni de col·laboració per seguir tirant en·
davant aquest projecte que pretén millorar la 
dieta d’infants i adults de famílies sense prou 
recursos econòmics amb productes bàsics 
com ara carn, peix, fruita, ous i verdura. 

L’Ajuntament destinarà enguany 58.240 € a 
aquest pla que beneficia un total de 140 fa·
mílies en situació de vulnerabilitat. La Unió de 
Botiguers col·labora amb la preparació i apor·
tació dels lots; el repartiment va a càrrec de 
persones voluntàries de l’Associació Volumont 
i Càrites s’ocupa dels aliments secs i d’actuaci·
ons extraordinàries, quan és necessari. El valor 

afegit d’aquestes accions radica en el compro·
mís social dels voluntaris que les fan possibles.

Als lots ordinaris que es lliuren mensual·
ment a les famílies, cal afegir alguns extres, 
com els de Nadal. Durant les darreres festes, 
a més, es va comptar amb la col·laboració de 
l’Associació REIR. L’entitat va destinar 15.000 
euros d’una subvenció rebuda de la Genera·
litat a l’elaboració i lliurament de 60 lots amb 
productes d’higiene personal i neteja i al pa·
gament de subministraments.

D’altra banda, l’associació Volumont i la Jun·
ta del  Casal de la Gent Gran de Montornès 
Nord van col·laborar amb el projecte de Men·
jador Social de la Gent Gran per fer possible 
un dinar especial de Nadal per a les persones 

Projecte de diStribució d’alimentS freScoS

dinar de nadal del menjador Social Per a la gent gran

grans amb recursos insuficients que són usuà·
ries d’aquest servei. Gràcies a la implicació del 
voluntariat, el dinar va aconseguir aplegar al·
gunes de les persones amb mobilitat reduïda 
que generalment no poden acudir al menja·
dor i han de rebre el servei a domicili. |
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L’alumnat del PTT entra en 
contacte amb el món professional

Els estudiants del Pla de Transició 
al Treball (PTT) d’auxiliar de fabri-
cació mecànica i d’ajust i soldadura 
han iniciat, aquest mes de març, el 
període de pràctiques a les empreses 
de l’entorn. 

L’alumnat de fabricació mecànica del PTT 
ja ha començat l’aprenentatge fora de les au·
les, amb 180 hores de pràctiques en empre·
ses de l’entorn.

També com a part de la instrucció, iniciada 
el mes de setembre, els alumnes de fabrica·

ció mecànica han rebut sessions dirigides per 
experts de les empreses Henkel Ibérica, Auto·
lica, DENA i Ferros Montmeló; i de dos antics 
alumnes del PTT.

Com és habitual, entre les activitats que 
s’han desenvolupat durant la primera part 
del curs n’hi ha hagut de col·laboració amb el 
poble. Enguany han construït una tanca per a 
l’Institut Vinyes Velles.

El PTT és un programa de formació i inser·
ció que ofereix un mòdul de fabricació mecà·
nica i ajust i soldadura i un altre en la branca 
d’auxiliar d’hoteleria. |

formació de l’emPreSa Henkel alS alumneS de fabricació mecànica del Ptt

La Biblioteca treballa per posar en marxa 
una altra proposta relacionada amb l’apre·
nentatge d’idiomes. Es tracta d’una nova 
modalitat del Tàndem per a persones que vul·
guin practicar l’alemany.

La proposta se sumarà als Tàndem en an·
glès i francès que es desenvolupen els di·
marts i dijous, respectivament, a càrrec de les 
acadèmies DEC Idiomes i Idiomes i+.

Les sessions són gratuïtes i permeten prac·
ticar la llengua escollida tot conversant en pa·
relles que es van alternant cada deu minuts. 
Per poder fer·ho cal tenir un nivell mitjà de 
l’idioma. Les persones interessades a partici·
par en el proper Tàndem alemany es poden 
adreçar a la Biblioteca per inscriure·s’hi. |

Biblioteca, Library, 
Bibliothèque, i aviat 
també Bibliothek

La Biblioteca en números

Any 2016

Fons documental: 36.806

Visites presencials: 76.324

Préstecs: 42.724

Activitats 2017

6 Clubs de lectura (novel·la, lectura fàcil, romànti·
ca, poesia, infantil i memòria històrica local)

3 Modalitats de l’Hora del conte (menuda de 0 
a 3 anys; de + de 3 anys i Storytime amb la col·
laboració de Kids and Us)

2 + 1 Idiomes en Tàndem (Anglès, francès i, avi·
at, alemany)

Fo
to

:		P
tt
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Montornès comparteix la seva 
experiència en mediació i suport 
a les comunitats de veïns

la columna dE l’Entitat

Explicar què significa ser Pere Anton 
no és una tasca fàcil, especialment per a 
aquells que formem part activa de l’entitat, 
però ho intentarem. La Penya Pere Anton 
va néixer ara fa més de 15 anys gràcies a 
un grup d’amics que va voler viure la Festa 
Major del nostre poble d’una manera dife·
rent. I fins avui la nostra feina és, i seguirà 
sent, dinamitzar la Festa Major de Montor·
nès, per viure·la des de dins, per divertir·
nos i per fer poble! 

Durant aquests 15 anys, “la Penya” ha 
creat grups d’amics, ha ajudat a formar 
parelles i ha vist néixer els primers nadons 
Pere Anton. Alguns ja no tenim 15 anys, 
però som molts també els que comen·
cem a caminar, conscients que cada cop 
som més i més diversos. Aquest 2017 ens 
hem marcat el repte d’obrir més les por·
tes, de fer noves activitats i de plantejar 
noves maneres de gestionar l’entitat. Una 
feina que serà impossible dur a terme 
sense la participació de totes les perso·
nes que en algun moment s’han posat la 
samarreta groga o el mocador al coll.

Aprofitem aquest espai per donar les 
gràcies a tots aquells que han fet possible 
l’existència de la Penya Pere Anton. Als que 
la van crear i als que, cada any, han om·
plert els carrers del poble de groc. De la 
mateixa manera aprofitem per animar·vos 
a dir la vostra. Podeu contactar amb nosal·
tres a través de pereanton@gmail.com.

Amunt Pere Anton! |

Els anys passen, però 
el GROC perdura

Personal tècnic del consistori va 
participar en la I Jornada Tècnica 
de Suport a les Comunitats, cele-
brada al febrer a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet.

L’inici de l’experiència de Montornès en els 
àmbits de la mediació i el suport a les comu·
nitats de veïns es remunta al 2010, amb la 
posada en marxa dels programes de reha·
bilitació d’edificis del Projecte d’Intervenció 
Integral de Montornès Nord. De seguida es 
va veure que calia propiciar espais de suport 

i jornada tècnica de SuPort a leS comunitatS

més amplis que abastessin qüestions com 
els conflictes veïnals i la pròpia organització i 
gestió de les comunitats de veïns.

Així, a partir de 2012 es van iniciar línies de 
treball que s’han concretat en accions com la 
creació de la Guia del bon veïnatge i el Servei 
de Mediació Ciutadana. Entre el maig de 2013 
i el gener de 2017, aquest servei va atendre 
252 casos de comunitats veïnals.

El treball amb les comunitats de veïns ha fet 
un pas més amb l’ampliació als espais de con·
vivència i d’ús comú i el desenvolupament, des 
de 2015, del projecte “Viu i conviu al barri”. |
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L’App Montornès, una nova via de comunicació amb l’Ajuntament
L’Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania 
l’App Montornès, una aplicació per a dispositius mòbils 
que obre una nova via de comunicació i interacció amb 

el veïnat. Una de les novetats més destacades és un mò-
dul que permet reportar incidències de forma instantània 
amb localització geogràfica.

El vEïnat opina...

Creo que las redes sociales 

y la web del Ayuntamien-

to son una buena fórmula 

de comunicación. No soy de redes, pero son 

rápidas y atractivas y además no hay gasto de 

papel, ni de tinta, por tanto, son ecológicas. Otra 

es Radio Montornés y las charlas municipales.

Marifé Martín Souto 
50 anys

Yo recibo todo en casa, 

la revista y los folletos 

sobre actividades o 

concursos. Conozco las redes sociales y la web 

municipal. Lo único que me gustaría mejorar es la 

participación en concursos de carteles. Los trabajos 

se deben entregar en el Casal y me gustaría que se 

pudiera hacer por Internet.

Jo considero que estem 

ben informats, l’Ajun-

tament ha posat molts 

mitjans perquè el ciutadà estigui ben informat 

d’allò que succeeix i de les activitats del poble. Jo 

miro Montornès Viu, i les xarxes socials, també 

consulto sovint la web municipal, i són molt 

completes.

raquel CaMbronero 
Molina
36 anys

Zoel fernándeZ Sobral
14 anys

Penso que la comunicació 

avui dia està molt bé. A 

Montornès tenim el Mon-
tornès Viu que ens informa, és una bona revista. 

La web ens ofereix tots els serveis, activitats... i per 

coses importants hi ha la bustiada. També la ràdio 

i Vallès Visió, la comunicació és bona.

Xavier talavera roMero
19 anys

Creo que la comunica-

ción mejoraría con una 

mejor distribución de la 

cartelería y la revista porque a mí me llega tarde 

y mal. Los que vivimos en barrios no recibimos la 

misma información que en el centro. Nos gustaría 

que el reparto fuera más fluido y que hubiera más 

paneles para estar mejor informados.

Me gustaría que la revis-

ta municipal se reparti-

era mejor y llegara a los 

barrios. Vivo en Can Coll y allí cuesta que llegue la 

información. También serían interesantes paneles 

por los barrios para informar de eventos impor-

tantes. En cuanto al centro del pueblo, estaría 

bien algún cartel luminoso más.

Javier Serrano CaMpoS
40 anys

Joaquin Montero 
SauCedo
66 anys

Com consideres que l’Ajuntament hauria de millorar la seva comunicació amb la ciutadania?

La nova App Montornès disposa d’un apar-
tat de notícies i un altre d’agenda per poder 
estar al dia de l’actualitat local. També hi ha un 
sistema d’avisos que permetrà a les persones 
que disposin de l’app rebre notificacions sobre 
qüestions d’interès general. 

La prestació interactiva més destacada és 
un mòdul que permet reportar a l’Ajuntament 
incidències relacionades, per exemple, amb 
el manteniment de la via pública, els equipa-
ments municipals, medi ambient, circulació, 
salut i consum, cultura, ensenyament, etc. La 
comunicació de les incidències es pot acompa-
nyar amb una fotografia i localitzar geogràfica-
ment ja sigui de forma manual o amb la presta-
ció GPS del mateix dispositiu mòbil. 

L’app està disponible per a les plataformes An-
droid i iOS a través de Google Play i App Store. |

Més presència a les xarxes socials
El consistori ha incrementat en els darrers me-
sos la presència a les principals xarxes socials 
amb la creació de pàgines i perfils a Facebook 
i a Instagram i ha intensificat l’activitat a Twit-
ter. Entre les novetats, hi ha la retransmissió en 
directe d’esdeveniments a través de Periscope. 
També s’ha potenciat la presència en altres xar-
xes com YouTube, on l’Ajuntament disposa de 
dues llistes temàtiques dedicades a educació i 
a igualtat. |
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La Generalitat de 
Catalunya ha declarat 
el 2017 Any Bertrana, 
amb motiu dels 150 i 
125 anys del naixement 
de Prudenci Bertrana 
(1867·1941) i Aurora 
Bertrana (1892·1974), pare i filla, amb l’objectiu 
de fer conèixer més i millor la seva obra.

Ambdós autors ens ofereixen un ampli 
ventall d’aspectes de la cultura i la literatura 
catalana del segle XX. D’una banda en Pru·
denci Bertrana, vinculat al modernisme, tro·
bem el vocabulari sorgit de parla viva que ell 
transforma en literatura i el sempre present 
mite de la puresa de la natura enfront de 
l’ofec de la ciutat; quant a la seva filla, Aurora 
Bertrana, podem dir que és un exponent de 
cosmopolitisme, farà literatura de viatges i es 
distingirà per trencar amb els motlles litera·
ris establerts.

L’obra més destacada de Prudenci Bertrana 
és la novel·la Josafat (1906) que no ha deixat 
de reeditar·se en català durant més de cent 
anys i que ha estat traduïda a l’alemany, a l’ita·
lià, a l’occità, al castellà, al francès i a l’anglès. 
Però Bertrana també és autor d’altres nou 
novel·les, de més d’un centenar de contes, de 

una dE català, si us plau!

El mes de febrer passat es va posar en 
marxa la campanya «Per comunicar clar i 
català» per difondre terminologia correcta 
en català relacionada amb el món de l’em·
presa. L’objectiu de la campanya,  impul·
sada pel Departament de Cultura, el Con·
sorci per a la Normalització Lingüística i el 
TERMCAT, és incidir en la importància de no 
adoptar indiscriminadament anglicismes 
innecessaris. En català hi ha termes clars i 
entenedors per comunicar amb qualitat 
en el món de l’empresa i no cal recórrer a 
termes en anglès, que sovint no s’entenen. 

Termes com per exemple flux de caixa, 
empresa emergent o part interessada són 
termes ben formats en català, transpa·
rents i entenedors, que permeten comu·
nicar amb claredat. Sovint, des de sectors 
empresarials o des de la premsa, en sen·
tim els equivalents en anglès: cash-flow, 
start-up o bé stakeholder. 

Fins al mes d’abril a les xarxes socials 
s’emetran píndoles que contrasten l’angli·
cisme amb la fórmula catalana.  Els termes 
estan recollits al fullet 50 termes del món 
de l’empresa.  |

Recomanacions 
Any Bertrana

Millorem el català... 
Campanya «Per 
comunicar clar i català»

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

deu obres de teatre  i de centenars d’articles 
publicats a revistes i premsa. 

Pel que fa a Aurora Bertrana podem dir que 
va escriure en català, en castellà i en francès, és 
autora de set novel·les, dos reculls de prosa de 
viatges (a la Polinèsia Francesa i al Marroc), dos 
volums de Memòries i diversos llibres de relats 
breus. Una part important de la seva produc·
ció, però, avui està fora del circuit comercial i 
algunes de les seves obres no s’han arribat a 
editar, esperem que l’Any literari hi posi remei. |

Prudenci i aurora bertrana
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Cinquè número de la revista Dal-
manla. El reportatge principal de la 
publicació, editada pel Centre d’Estudis 
de Montornès amb el suport de l’Ajun·
tament, versa sobre Manso Calders.

L’Escola de Música, en la I Jornada 
Tac-Art. El centre participarà el 18 de 
març en la I Jornada de tecnologia di·
gital i educació artística organitzada per 
la Generalitat i la Universitat de Lleida. 
L’aula de noves tecnologies de l’escola 
ja va centrar, al febrer, una de les ponèn·
cies de la XV Jornada de Bones Pràcti·
ques de la Diputació.

EN 1 MINUT... 

L’Arxiu Municipal digitalitza els llibres de decrets de l’Ajuntament del període 
1960-2003. En total s’han capturat i indexat 10.600 pàgines. |

ProcéS de digitalitZació delS llibreS de decretS de l’ajuntament

Any rere any el Carnaval es va superant. En aquesta edició hi va tornar a haver més de 500 
participants en el concurs de disfresses i prop de 600 persones van desfilar a la rua.

Carnaval, cada any més multitudinari

Primer Premi comParSa - PicaXicS Premi Parella adulta - laS máScaraS Premi eSPecial del jurat - iluminadoS

Premi individual infantil i juvenil - 
PrinciPe de claSH royal

Premi individual adult - 
¿te leo laS cartaS? claro que Sí, guaPi!

Segon Premi gruP - kellog’S yoiPrimer Premi gruP - el rey leónPremi Parella miXta - avión de combate

Segon Premi comParSa - cuentoS cláSSicoSla rua de carnaval
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L’atletisme Montornès, entrenant i 
competint a ple rendiment

Un any mes, l’Atletisme Montornès ha estat 
present als principals campionats autonòmics 
i estatals. Des del mes de gener, petits i grans 
han sumat fins a una vintena de medalles en 
modalitats tan diverses com la pista coberta, 
el cros, la ruta o els llançaments d’hivern.

Propera parada, la Mitja de Montornès
El Club ja prepara la 24a Mitja Montornès·

Montmeló·Vilanova·La Roca que un any més 
reafirma el seu compromís amb la igualtat i 
la solidaritat. 
Enguany se celebra el 23 d’abril coincidint 
amb la diada de Sant Jordi. Fins a 3.500 cor·
redors participaran a la Mitja Marató i a la 
prova dels 6 km. Els més menuts també po·
dran córrer la tarda del 22 d’abril en la mini 
solidària. |

BrEus

El Club Tennis Montornès ha celebrat el 
seu 19è aniversari amb un torneig infantil i la 
presentació de la nova equipació de l’entitat. 
El torneig, celebrat a finals de febrer, va agru·
par una trentena d’infants de les categories 
benjamí, aleví i juvenil. L’entitat es va fundar 
el 15 de febrer de 1998 i actualment comp·
ta amb 140 membres amb edats compreses 
entre els 5 i els 75 anys. |

El Club Karate Montornès va guanyar 8 me·
dalles en el Campionat de Catalunya Sènior. 
Maria López es va endur dos ors en kata i ku·
mite ·55 kg, i Naiara Moreno, dos ors més en 
kumite ·61 Kg i Open. La representació local 
també es va fer amb una segona posició en 
kumite i amb una plata i dos bronzes en kata. |

19 anys practicant el tennis 
a Montornès

El Karate Montornès 
triomfa en el Campionat de 
Catalunya Sènior

ParticiPantS en el torneig del 19è aniverSari del club tenniS 
montornèS

PISTA COBERTA

Campionat de Catalunya Absolut:

• Moed Mbarki, 2n als 1.500 llisos

Campionat de Catalunya de Veterans:

• Laura Rebollal, 1a als 1.500 llisos
• Angélica Esparza, 1a als 3.000 llisos
• Sandra Cortés, 1a als 3.000 marxa
• Sergi Matas, 1r als 60 tanques
• Francisco Abellán, 1r al 3.000 marxa 
• Silvia Cedillo, 2a als 3.000 llisos
• Sergi Matas, 3r als 60 llisos 

Campionat de Catalunya Juvenil:

• Israel Ferron, 2n en triple salt
• Ariadna Domínguez, 2a en llançament 
de pes 

CROS I RUTA

Campionat de Catalunya de Cros 
individual:

• Angelica Esparza, 2a veterana
• Elias Resina, 3r veterà

Campionat de Catalunya de Cros per 
equips: 

• 1r l’equip veterà masculí
• 2n l’equip veterà femení
• 2n l’equip sènior masculí

Campionat d’Espanya de Mitja Marató:

• Javier López, 1r veterà M65

Campionat d’Espanya Veterà de 
Marxa en Ruta:

• Francisco Abellán, 1r als 5 km

LLANÇAMENTS D’HIVERN

Campionat de Catalunya Cadet: Campionat de Catalunya Absolut:
• Omaima Chourfi, 2a en javelina • Gerard Ruiz, 3r en javelina
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A Montornès volem acollir ara

Són moltes les persones desplaçades dels seus llocs 

d’origen: el poble sahrauí, el palestí o, més recent-

ment, el sirià. No podem oblidar les guerres a Àfrica pel control del coltan 

(mineral dels mòbils) o els atacs de Boko Haram a Nigèria ni la repressió 

dels talibans a Afganistan. 

Aquests conflictes són conseqüència dels interessos econòmics dels 

països que controlen el món. Provoquen guerres amb un doble negoci: 

venen armament per destruir el país i després el controlen, ja que s’endeu-

ta per poder dur a terme la seva reconstrucció.

Per això hem donat suport a la campanya “Casa Nostra, Casa Vostra” 

fent difusió dels actes i participant-hi. Al manifest d’aquesta plataforma 

ciutadana es denuncia l’incompliment d’Espanya pel que fa a  l’acollida 

de persones refugiades, només 1.100 de les 17.387 compromeses.

Les persones que fugen d’aquests conflictes posen la seva vida en perill 

al mar o passant fronteres perquè fugen de situacions pitjors. “Ningú 

posa al seu fill a una barca a menys que l’aigua sigui més segura que el 

terra” (Warsan Shire). Cerquen un lloc d’asil, d’acollida amb l’esperança 

de poder tornar algun dia al seu país. Però en arribar a Europa, si ho 

aconsegueixen, es troben racisme, centres d’internament i indiferència  

dels governs.

No podem quedar impassibles davant d’aquesta situació de patiment. 

Hem de combatre l’exclusió lluitant pels nostres drets a casa, però evitant 

que es perdin fora. Montornès seguirà essent un poble d’acollida que no 

entén fronteres i que defensa els Drets Humans. 

Gestion suspendida

Desde el grupo municipal socialista queremos 

haceros partícipes de una actuación que por habitual y esperada no 

deja de sorprendernos. 

Obras interminables, proyectos improvisados, contrataciones de 

urgencia dudosa, modificaciones presupuestarias para cubrir malos 

cálculos, en definitiva, parches y remiendos como tónica general en 

nuestro ayuntamiento.

Lo peor es que cuando a un concejal de la oposición se le ocurre discre-

par o pide información sobre la gestión, se le responde con un improperio 

o con una acusación. Así por ejemplo, cuando se consulta sobre la fecha 

prevista para finalizar una obra en curso, la respuesta es: “cuando se 

acabe”, o cuando pides que se explique porque se considera reparación la 

instalación de desagües en un equipamiento nuevo, recibes un “que más 

da, al final el dinero hay que gastarlo”. 

Y sí, aunque parezca mentira, estas respuestas son absolutamente 

literales. Más lamentable es la sospecha de los fines electoralistas que 

esconde la gestión que se realiza. Se prioriza permanentemente el im-

pacto que la comunicación pueda tener sobre la ciudadanía al impacto 

real sobre su bienestar.

Por último y ante estas circunstancias la única respuesta que se nos 

ocurre es la de advertir que no toleraremos que nadie piense que Mon-

tornès es su  “cortijo”. Desde nuestro grupo trabajamos con aportaciones 

y propuestas cada vez que se nos piden, pero también con el control que 

estamos obligados a ejercer sobre la gestión que realiza nuestro gobierno.

Una brigada municipal que no fa man-
teniment

En tornar de les vacances de Nadal, els nens i nenes d’Educació Infan-

til de l’escola Marinada van trobar-se que la calefacció no funcionava. 

Aquesta avaria es va allargar més d’un mes i alguns dies l’alumnat de 

P3, P4 i P5 va fer classe a les aules de primària, ja que les baixes tempe-

ratures feien impossible que els infants estiguessin al seu mòdul.

L’Ajuntament és el responsable del manteniment i de les reparacions 

de tots els centres de primària, a excepció de l’escola Mogent. L’alcalde, 

que és a més el regidor d’Educació, va reconèixer als docents de tots 

els centres de primària que aquesta avaria greu a Marinada era fruit 

d’un dèficit de manteniment als centres. Explicant com s’havia arribat 

a aquesta situació, va reconèixer, a més, que la brigada havia prioritzat 

les obres públiques en curs com la plaça de Joan Miró, el parc dels 

Castanyers o la plaça de la República per davant del manteniment de 

les escoles, i va donar com a termini per solucionar aquesta situació i 

fer front a les peticions dels centres un any i mig o dos.

Des del nostre grup, un cop reconeguts aquests fets pel mateix 

alcalde, considerem que l’estratègia del govern amb la brigada muni-

cipal no funciona. S’encomana a la brigada municipal l’obra pública, 

al·legant que serà de millor qualitat i costarà menys, però aquests pro-

jectes s’allarguen perpètuament per una mala planificació i s’encarei-

xen, i, per postres, s’obvia el manteniment i la millora a les escoles que 

depenen del nostre consistori.

El sectarismo no es aconsejable, ni a corto 
ni a largo plazo

Es un atrevimiento, la pretensión de algunos políticos 

de creerse con la potestad de poder impartir lecciones de democracia, 

de decir quién y quiénes son más demócratas. No lo es tanto el observar 

que, cuando esto se realiza, siempre se cumple una máxima: ”los míos, 

son lo más (lo más democrático, lo más social…), los otros no pueden 

serlo porque por algo son los otros”. En Ciudadanos quedamos atónitos 

por cómo se utiliza el espacio de los grupos políticos para dar publicidad, 

con nombres y apellidos, a empresas particulares. Y es que aprovechando 

la dirección en la que sopla el viento, cualquier argumento es más fácil 

de ser vendido si las personas lo sufren. Esto forma parte del populismo 

distorsionador que sólo busca crearse un enemigo para fortalecer una 

base argumental de la que carecen, dejando el interés general en un nivel 

secundario y supeditado a los intereses partidistas. Es conocido que si una 

oferta llega a nuestros hogares nos lleva a pensar en otros suministrado-

res para ver si realmente nos ofrecen lo mismo y, así, comparar sus preci-

os. Desde aquí invito a quienes publicitan intereses particulares para que 

publiquen las tarifas de éstos junto a las de otras empresas. Seguramente, 

si hicieran esto, los argumentos populistas y demagógicos quedarían 

tan claros que “el chiringuito se desmontaría”. Con la factura energética 

sobran demagogias. Está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos.
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Pressupostos participatius

De nou hem començat un nou any i de moment no 

tenim pressupostos municipals. Una manera d’implicar 

la gent en el model de poble que volem és fer-los partícips de la part 

d’inversions que volem per a Montornès en el futur. El nostre partit 

polític, Partit Demòcrata, creiem en la participació ciutadana, el nostre 

repte és transformar Montornès, dibuixant un poble cap al qual volem 

avançar, apostant pel poder de decisió de les persones. Els pressupos-

tos participatius són un punt d’inici, una eina per fer possible aquesta 

idea i així comptar amb totes les persones que viuen al nostre poble. 

Els projectes d’inversions dels pressupostos han de ser participatius i 

que els ciutadans ens reclamin les necessitats que Montornès neces-

sita i mereix. Aquest model no és nou, de fet, molts Ajuntaments fan 

consultes a la ciutadania per barris, no tots hi tenen els millors serveis, 

el millor enllumenat, el millor asfalt, la millor vorera, la millor plaça ni 

les mateixes necessitats.

A Montornès tenim la figura del regidor de barri, i ara us pregunto: en 

sis anys de govern d’ICV-EUiA, a quantes reunions us han convocat per 

preguntar per les vostres necessitats o bé per definir quins projectes se 

sotmetran a la consulta dels veïns i veïnes? Qui decideix si es construeix 

una rotonda al poble? Qui decideix quin model de teatre volem? Qui 

decideix quin model de centre de dia per a gent gran volem? Aquesta 

dinàmica ha de canviar.

¿Leyes para quiénes?

En los últimos plenos se han planteado por parte de 

vecinos y vecinas de nuestro municipio, el problema que 

hay ocasionado en Montornés por las ocupaciones ilegales de vivien-

das (según informó nuestro Alcalde más de 200 viviendas ocupadas), 

con el consiguiente problema de convivencia en varios sentidos que 

perciben quienes han tenido la mala suerte de encontrarse en bloques 

donde los propietarios no hacen nada por poner éstos pisos vacíos 

en circulación legalizando su situación. El mayor inconveniente es la 

situación que se percibe de inseguridad ya que produce un miedo que 

puede convertirse en pánico, cosa que desde nuestro equipo de gobier-

no desmienten diciendo que la situación está controlada, pero por los 

últimos acontecimientos de más ocupaciones, parece todo lo contra-

rio. Queremos pedir que ésta situación sea controlada y terminada por 

quienes tienen en sus manos leyes que solo tienen que hacer cumplir y 

con un proyecto de ciudad como el que se ha planteado en Montor-

nés, se debe comenzar por no permitir que la ley se la salten quienes 

vivir en la ilegalidad es su forma de vida, y a la vez dar un mensaje de 

tranquilidad a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de que en 

Montornés se actúa de verdad en favor de la convivencia ya que es lo 

que piden quienes con sus impuestos mantienen los servicios básicos 

sin que por ello se pueda pensar en no ayudar a quien realmente lo 

necesita y reúne los requisitos para recibir éste apoyo.

La ley se debe hacer cumplir para protegernos.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

DONACIÓ DE SANG 
| 15 de març | 

Campanya de donació de sang
De 16.30 a 20.30 h a la Biblioteca

8 DE MARÇ, 
DIA DE LES DONES
| 18 de març | 

Veus en femení amb Maria 
Cambray
A les 22 h, a l’Espai Cultural 
Montbarri
| 24 de març | 

Projecció de la pel·lícula Julie 
A les 22 h, a l’Espai Cultural 
Montbarri

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 26 de març | 

Impro Show amb Planeta Impro
Teatre. A les 18.30 h

LA BIBLIOTECA
Els dilluns: Racó del Voluntariat 
per la llengua. A les 15.30 h

Taller de costura. A les 17 h 
Els dimarts: Veus amb altaveus. 
A les 17.30 h
Tàndem. Converses en anglès. 
A les 19.15 h
Els dijous: Tàndem. Converses en 
francès. A les 19.15 h 
| 14 de març | 

Visita de l’autor Alejandro 
Palomas, Premi Nacional de 
Narrativa Juvenil. A les 18 h
| 17 de març | 

Tertúlia de memòria històrica: 
El temps retrobat. A les 16 h
| 23 de març | 

Club de lectura fàcil en català: 
On ets, Agnès?. A les 9.30 h
| 24 de març | 

Hora del conte en anglès
A les 17.30 h
| 29 de març | 

Hora del conte menuda: 
Tat on t’has amagat?
A les 17.30 h

| 31 de març | 

Tertúlia de poesia
A les 18 h

MONS OBSERVANS
Els diumenges, visites guiades 
d’11 a 14 h.
www.monsobservans.cat

EXPOSICIONS
Escales d’art a la Biblioteca: 
El Montornès d’anys enrere. 
Mitjans de transport
Fins al 31 de març a la Biblioteca 
Obres presentades al IV 
Concurs de fotografia del Dia 
de les Dones 
Fins al 23 de març al Casal de 
Cultura

PORTES OBERTES ALS 
CENTRES EDUCATIUS
Fins al 8 d’abril.
www.montornes.cat/educacio

CASAL INFANTIL DE 
SETMANA SANTA
Amb l’equip del CI La Peixera.
Inscripcions del 13 al 17 de març
al Casal de Cultura de 15 a 20.30 h.
(El Casal infantil se celebrarà del 
10 al 13 d’abril a l’Escola Palau 
d’Ametlla).

CONVOCATÒRIES
Premis als/les estudiants amb 
qualificacions excel·lents . (Curs 
2015·2016).
Presentació de candidatures fins 
al 27 de març a l’Ajuntament

CURSOS I TALLERS
Tallers a l’Escola Municipal de 
Música per a joves i adults
Guitarrra d’acompanyament
Iniciació al cajón flamenc
Acompanyament al cante 
flamenc
Inscripcions fins al 17 de maig




