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Els Plans d’Ocupació Local, una 
oportunitat formativa i laboral 
El mes de març es va dur a terme el lliurament d’acreditacions formatives a les 
25 persones contractades a través dels Plans d’Ocupació Local (POL) de 2016.
El programa, finançat en solitari per l’Ajuntament, ha servit per desenvolu-
par 11 projectes en els àmbits de manteniment, jardineria i obres, control 

de la via pública i equipaments, tasques administratives i serveis socials.
Acompanyant la feina, les persones participants han rebut formació trans-
versal en matèries com la igualtat de gènere, la prevenció de riscos labo-
rals i en Economia Social i Solidària.
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 Plans d’Ocupació Local

•	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  abril - maig 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

Estem preparant la nova convocatòria dels Plans d’Ocupació Local per 

contractar veïns i veïnes de Montornès durant 6 o 9 mesos per treballar en 

diferents projectes de l’Ajuntament. Pretenem oferir una oportunitat a persones 

que tenen dificultats per trobar feina, per oferir un respir en la situació d’atur 

perllongat i també millorar la futura ocupabilitat d’aquestes persones amb la formació i l’experiència que 

podran acreditar.

Aquests plans són una mesura més de les diferents actuacions que anem realitzant des del Servei 

d’Ocupació Municipal i es complementen amb tots els projectes de suport social i acompanyament a les 

famílies del poble, que ajuden a contenir les dificultats i que es mantindran i s’ampliaran mentre durin els 

efectes negatius de la crisi econòmica.

Com cada any, aquest plans generen un debat públic respecte a la seva durada, la seva continuïtat, 

les condicions d’accés i els efectes que s’aconsegueixen. Des del govern, hem explicat des del principi que 

som conscients que aconseguim un impacte molt limitat en la reducció de l’atur, en quant a número. De 

fet, hem insistit que les possibilitats de l’Ajuntament per millorar una situació que és global, que afecta a 

tot el món, són limitades i poden generar frustració en les persones que no accedeixen a aquests plans.

Cal destacar però, que l’Ajuntament, i en definitiva tots i totes vosaltres, fem un esforç econòmic 

molt important, oferim condicions de treball dignes i experiències molt positives per als treballadors i 

treballadores. De fet, l’efecte positiu que tenen en l’estat d’ànim i la millora de l’autoestima de les persones 

seleccionades té molt valor. Actuem, per tant, des de la responsabilitat i la solidaritat.

Es prioritza la contractació dels col·lectius amb més dificultats: joves sense experiència i amb poca 

formació, aturats de llarga durada i majors de 45 anys, dones amb dificultats d’inserció en empreses, etc. 

Per tant, adrecem les oportunitats a qui més les necessita. Les condicions per accedir són transparents i es 

regeixen per puntuacions en relació a aspectes socials i de perfil professional. Tothom que s’hi presenta, i 

reuneix els requisits, té una oportunitat. 

Potser algun dia podem deixar de convocar aquests plans perquè ja no siguin necessaris, tant de bo. 

De moment, cal mantenir-los com la resta d’actuacions i serveis, per acompanyar les famílies en les seves 

dificultats. Molts ànims.

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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En marxa la rehabilitació dels 
habitatges municipals

Durant les darreres setmanes s’han 
iniciat els treballs de rehabilita-
ció dels sis immobles adquirits per 
l’Ajuntament que s’ha previst orien-
tar a l’emancipació juvenil i a perso-
nes grans o amb mobilitat reduïda.

Els habitatges, de dues habitacions, fan 
una mitjana de 50 m2. Les obres inclouen la 
redistribució dels espais així com la remo-
delació de cuina i bany per dotar-los de les 
condicions de salubritat i habitabilitat ne-
cessàries. També s’introduiran mesures per 
reduir la demanda energètica dels pisos. Els 
treballs van a càrrec de la Brigada Municipal 
d’Obres i els Serveis Tècnics Municipals, amb 

el suport de personal contractat a través dels 
Plans d’Ocupació Local. Per a les feines més 
especialitzades s’està prioritzant la contrac-
tació d’empreses del municipi.

L’Ajuntament preveu destinar els habitat-
ges a l’emancipació juvenil i a persones grans 
o amb mobilitat reduïda.

Destinant recursos a l’habitatge social
El Consistori ha dedicat un total de 141.000 
€ a la compra dels pisos, per a la qual també 
s’ha comptat amb un ajut de 22.000 € de la 
Diputació.

D’altra banda, es preveu una despesa de 
108.872,80 € en materials per a la reforma in-
terior dels habitatges. |

InterIor del prImer habItatge en fase de rehabIlItacIó

Xerrada sobre les clàusules terra a la bIblIoteca

El departament de Consum duu a terme una 
campanya d’informació a la ciutadania sobre 
l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 1/2017, 
de 20 de gener, de mesures urgents de pro-
tecció a les persones afectades per l’aplicació 
indeguda de les clàusules terra (o clàusules sòl) 
de la hipoteca. El decret estableix un sistema 
extrajudicial per recuperar els diners cobrats 
indegudament fent la reclamació de forma di-
recta a les entitats bancàries.

Fins ara s’han fet dues xerrades obertes al 
veïnat a càrrec d’experts d’associacions de 
consumidors. Com a complement a les xerra-
des, i al servei d’informació que es presta des 
de l’Oficina Municipal d’Informació al Consu-
midor, s’ha creat un apartat específic al web 
municipal per aglutinar la informació relacio-
nada amb el tema. Entre la documentació que 
s’hi pot trobar hi ha una relació dels formularis 
que les entitats financeres estan obligades a 
facilitar per poder fer les reclamacions. L’adre-
ça és www.montornes.cat/consum. |

Més assessorament 
als afectats per les 
clàusules terra
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Estrenyent vincles generacionals

Persones usuàries del menjador per 
a la gent gran del departament de 
Serveis Socials comparteixen espai i 
jocs amb infants de la Llar d’Infants 
Pública El Lledoner. L’experiència 
es va estrenar el març i es durà a ter-
me un cop al mes.

Els departaments municipals de Serveis 
Socials i Educació han iniciat una experiència 
de contacte intergeneracional entre persones 
usuàries del servei de menjador per a la gent 
gran que es presta diàriament al Casal de la 
Gent Gran Nord i els infants de la Llar d’infants 
Pública El Lledoner.

Durant una estona al mes comparteixen 
espais i jocs al pati del centre. L’objectiu és 
aprofitar els beneficis del contacte humà en-
tre grans i menuts per tal que l’activitat cons-
titueixi una experiència personal enriquidora 
per a ambdues parts. 

A Montornès s’han dut a terme diverses 
experiències d’intercanvi generacional du-
rant els darrers anys. És el el cas de les sessi-
ons sobre l’ús de les xarxes socials realitzades 
als Casals de la Gent Gran per joves voluntaris 
del Pla de Transició al Treball, de joves del Dis-
positiu d’Inserció Laboral del departament 
de Promoció Econòmica i d’altres accions del 
departament de Serveis Socials. | acte de constItucIó de les comIssIons

grans I menuts comparteIXen espaI al patI de la llar d’Infants el lledoner

Representants municipals, de la comunitat 
escolar, del teixit associatiu i de l’àmbit de la 
sanitat local formen part de les comissions 
que s’han constituït per tirar endavant el Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE).

El pla pretén enfortir el treball en xarxa de 
tots els agents socioeducatius per aconseguir 
que l’alumnat, d’entre 0 i 18 anys, desenvolupi 
amb èxit l’etapa de formació des de les vessants 
personal, social, acadèmica i laboral. En aquest 
sentit, es dóna prioritat als sectors socials més 
desfavorits i als estudiants d’entre 10 i 18 anys.

Les línies d’intervenció del PEE promouran 
l’escolarització òptima; l’acollida de l’alumnat 
i de les famílies; la incentivació de l’aprenen-
tatge escolar; l’orientació i seguiment acadè-
mic-professional; la creació d’espais de troba-
da i de convivència, i buscaran resposta a les 
demandes socials.

El PEE té una vigència de quatre anys i 
compta amb el suport econòmic de l’Ajunta-
ment i de la Generalitat. |

El Pla Educatiu 
d’Entorn ja té 
comissions de treball
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El Consell Municipal de 
Cooperació renova els estatuts

El nou text s’adapta a la realitat 
global actual i confereix a l’òrgan 
una major flexibilitat en el funcio-
nament i la simplificació de la ges-
tió. El consell proposarà les parti-
des i els imports que es destinaran 
a cooperació així com els projectes 
a subvencionar i les actuacions a 
realitzar.

El Ple Municipal ha aprovat aquest mes 
d’abril la modificació dels estatuts del Con-
sell Municipal de Solidaritat i Cooperació. El 
document actualitza l’aprovat l’any 2002 i 
pretén conferir al consell més flexibilitat de 
funcionament i simplicitat en la gestió per tal 

de fer-lo operatiu i ajustat a la realitat legal i 
global actual.

Entre les novetats acordades pel mateix 
consell al mes de març, hi ha la simplificació 
de l’estructura organitzativa amb la supressió 
d’òrgans com la comissió permanent. A partir 
d’ara, les decisions es prendran directament a 
l’assemblea general que es reunirà un mínim 
de dues vegades a l’any. Els estatuts també 
incorporen la figura del “suplent” per als casos 
en què les persones titulars no puguin assistir 
a les convocatòries.

El consell proposarà les partides vinculades 
a actuacions de cooperació, així com els pro-
jectes a subvencionar i quines campanyes o  
actuacions es duran a terme. |

darrera reunIó del consell munIcIpal de solIdarItat I cooperacIó

BrEus

La productora Rabagast ha fet donació 
a Càritas de 850 capses de cereals. Havien 
estat utilitzades com a atrezzo en l’enregis-
trament d’un dels seus treballs audiovisuals 
realitzat en una nau industrial de Can Bos-
querons. La donació s’ha articulat a través 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament. |

L’Ajuntament continua implantant utilitats 
al web municipal per millorar l’accés de la 
ciutadania a la informació. Darrerament s’ha 
implementat l’e-Tauler, un servei que permet 
gestionar els anuncis electrònics de forma 
més senzilla i eficaç. També s’ha posat a dis-
posició de la ciutadania l’agenda pública de 
l’alcalde, José A. Montero, amb el detall de la 
seva activitat diària. S’hi pot accedir a través 
de la ruta www.montornes.cat/alcalde. |

Rabagast dóna 300 quilos 
de cereals a Càritas

Noves prestacions al web 
municipal

moment de la recollIda dels cereals per part de càrItas
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Espais per jugar a pilota. Durant els darrers dies s’ha fet la senyalització dels camps 
de bàsquet i de voleibol de la pista poliesportiva de l’Institut Vinyes Velles. L’espai està 
obert a la població fora de l’horari lectiu. |

Leyre Antúnez Moya s’endú un dels premis Sambori Òmnium. La Leyre, que estudia 
a l’Escola Mogent, va aconseguir el tercer premi en la categoria de cicle inicial de la de-
marcació Serralada Litoral que abasta el Maresme, el Barcelonès Nord i el Vallès Oriental. |

BrEus

Alumnes de primer d’ESO de l’Institut Vinyes 
Velles van dur a terme al mes de març una 
plantada d’arbres i altres tipus de vegetació 
al pati del centre.

Un monitor de l’entitat BioEduca els va guiar 
en el procés ajudant-los a identificar cada va-
rietat. En total, es van plantar 14 arbres entre 
els quals hi ha aurons, alzines, roures i suros, i 
diverses espècies aromàtiques mediterrànies 
com el romaní, la sàlvia i la lavanda. La pro-
posta està inclosa en el catàleg d’activitats 
que l’Ajuntament ofereix a les escoles i als 
instituts per complementar el contingut que 
s’aprèn a les aules.

El taller s’ha inclòs dins del temari de ciències 
naturals. L’assignatura de llengua catalana tam-
bé ha tret profit de l’experiència. L’alumnat ha 
treballat rima i vocabulari per escriure poemes 
dedicats al medi ambient i a la natura. |

L’alumnat del Vinyes Velles 
aprèn a cultivar espècies 
autòctones

leyre antúnez (al centre) amb els altres guanyadors de la seva categorIa

plantada al patI de l’InstItut vInyes velles



7Abril 2017 | Notícies |

L’Institut Marta Mata crea el seu 
propi servei de mediació

la columna dE l’Entitat

El Centre d’Estudis de Montornès del 
Vallès, des de la seva fundació, ha apos-
tat amb molt d’interès per promoure 
activitats relacionades amb el cinema. 
En aquesta línia, a més a més de l’orga-
nització regular de cinefòrums, el 2013 i 
el 2015 va col·laborar amb l’Ajuntament 
de Montornès en l’organització de dues 
mostres de curtmetratges. Aquests esde-
veniments, en els quals el Centre Juvenil 
Satèl·lit va tenir un rol organitzatiu cen-
tral, van aconseguir una important impli-
cació de la joventut del nostre municipi, 
la qual va produir la major part dels films 
presentats. 

Aquest any 2017 la nostra entitat tor-
na a col·laborar en la nova edició de la 
mostra de curtmetratges, a la qual us 
animem a participar! En aquesta ocasió 
hi ha dues temàtiques principals: d’ una 
banda, fronteres (persones migrants, re-
fugiats de guerra, exiliats...), i de  l’altra, 
tema lliure.

La data límit de presentació de les 
obres és el 4 de maig fins a les 20 h. El 
guió ha de ser original i inèdit, amb una 
durada màxima del curt de 8 minuts in-
cloent els títols de crèdit.

Amb independència de la temàtica, 
s’estableixen 3 categories d’edat:

• Categoria Junior: de 12 a 16 anys
• Categoria Juvenil: de 17 a 22 anys
• Categoria Sènior: de 23 en endavant
Els participants residents a Montornès 

que tinguin entre 12 i 35 anys rebran una 
beca valorada en 60 € si es tracta d’una 
obra individual i en 120 € si és col·lectiva. 

Esperem la vostra participació!  |

Arriba la III Mostra 
de curtmetratges de 
Montornès del Vallès

El Servei de Mediació està format 
per 23 alumnes de tercer i quart 
d’ESO del mateix centre. La seva 
funció serà ajudar a resoldre per 
la via del diàleg els possibles con-
flictes que es puguin produir entre 
l’alumnat. La formació del jove 
equip mediador ha anat a càrrec 
del Servei de Mediació Ciutadana 
de l’Ajuntament.

Des del mes de març un total de 23 joves 
de tercer i quart d’ESO de l’Institut Marta Mata 
s’encarreguen d’atendre el Servei de Media-
ció que s’ha creat al centre. La seva funció és 
ajudar a resoldre els conflictes que s’hi pu-
guin generar. El grup ha rebut formació per 

professorat I alumnes de l’InstItut marta mata ImplIcats en el projecte

L’arxiu rep el fons fotogràfic de Bernardo López. La qui va ser la seva companya, 
Maria Rosa Cortés, ha fet la donació que inclou més de 1.500 fotografies i clixés d’ac-
tes socials i culturals de Montornès des dels anys 70 fins a l’actualitat. |

moment de la donacIó. d’esquerra a dreta, l’arXIver, nIcolau guanyabens, l’alcalde, josé a. montero I marIa rosa cortés.

part del Servei de Mediació Ciutadana que 
presta l’Ajuntament.

A començaments de març es va presentar 
el servei i es va lliurar els diplomes acredita-
tius a l’alumnat que se n’ocuparà. L’equip ha 
superat la formació impartida durant els dar-
rers dos anys pels professionals del Servei de 
Mediació Ciutadana de l’Ajuntament.

El projecte ha inclòs sessions formatives 
tant per a alumnes com per al professorat. 
Aquest curs, a més, l’institut ha incorporat una 
matèria optativa a segon d’ESO per poder co-
mençar a formar els futurs dinamitzadors del 
servei de mediació i garantir la continuïtat del 
projecte. L’objectiu és que cada any es vagin 
capacitant alumnes que puguin aplicar du-
rant tercer i quart els coneixements apresos. |
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Els Plans d’Ocupació Local, una oportunitat laboral i formativa
El mes de març es va dur a terme el lliurament d’acredi-
tacions formatives a les 25 persones contractades a través 
dels Plans d’Ocupació Local (POL) 2016. 

També les van rebre una vintena de persones participants 
en les accions formatives del departament d’Ocupació, 
Promoció Econòmica i Comerç (OPEC).

Les persones participants opinen...

M’agrada molt la feina 

que estic fent al departa-

ment de Transparència. 

És una feina nova i m’està aportant experiència 

professional. Paral·lelament he fet cursos adients 

al lloc de treball, però tots m’han semblat inte-

ressants i que recomanaria tant a persones amb 

feina com a persones desocupades.

LLuïsa Franco 
Funcions administratives

Yo estoy en el Instituto 

Vinyes Velles de conserje. 

Tengo un contrato de 10 

meses. Estoy muy contento con ello y, bueno, me 

ayuda a sobrellevar el asunto del paro. 

Me gusta este trabajo 

del Plan de Ocupación 

para 6 meses. He hecho 

muchos cursos, por ejemplo, sobre construcción, 

sobre informática... Antes de estar aquí, estaba 

en la bolsa de trabajo y me enseñaron cosas para 

encontrar un empleo.

antonio VaLLe
manteniment

eL aLamine-Bouhadda
Peó d’obra

Durante 6 meses nos 

hemos formado y hemos 

trabajado. Me gustaría 

pedir a los que promueven el proyecto que se alar-

gara como mínimo tres meses más ya que la figura 

de agente cívico que solamente trabaja 6 meses 

queda al descubierto hasta que no entra otra 

persona y el trabajo que se ha hecho se pierde.

PiLar andrades
agent cívic

Estoy en un Plan de 

Ocupación de 9 meses. 

Quisiéramos que durara 

más, la verdad. Estamos muy contentas del trato 

con la gente. Ha sido una experiencia maravillosa. 

Gracias al Ayuntamiento por la oportunidad. 

Estoy a gusto trabajando 

en el Plan de Ocupación. 

Hemos hecho cursos de 

horticultura y de jardinería y me gustaría repetir 

aunque fuera de aquí a un tiempo.

LesLey ann PortiLLo
manteniment i neteja

Foday camera
Peó de jardineria

Què t’ha aportat l’experiència en el Pla d’Ocupació Local?

El 2016 l’Ajuntament va fer 25 contracta-
cions dins dels POL als quals es van dedicar 
402.378,49 €. S’han desenvolupat 11 projec-
tes en els àmbits de manteniment, jardineria i 
obres, control de la via pública i equipaments, 
tasques administratives i serveis socials.

Acompanyant la feina, les persones partici-
pants han rebut formació transversal en matè-
ries com la igualtat de gènere, la prevenció de 
riscos laborals i en Economia Social i Solidària. 
A més, en funció dels perfils professionals, s’ha 
impartit formació específica en operador in-
dustrial de calderes, neteja de la llar, jardineria 
i horticultura, entre altres.

Des que es van engegar l’any 2013, els POL 
han permès contractar 146 persones. La des-
pesa, assumida per l’Ajuntament en solitari, ha 
estat d’1.542.777,08 €.  

Aposta per la formació acreditada 
També van rebre acreditacions una vintena de persones participants 

en les sessions formatives realitzades durant els darrers mesos pel depar-
tament d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç. 

En aquest cas, hi havia persones contractades per l’Ajuntament a tra-
vés dels Plans de Garantia Juvenil, subvencionats pel SOC; estudiants en 
pràctiques, i usuaris de la borsa de treball municipal. |

curs soBre La iguaLtat de gènere a L’auLa de L’oPec

Feines de miLLora aL Via PúBLica LLiurament d’acreditacions a Persones ParticiPants a cursos de L’oPec

curs d’horticuLtura i jardineria
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Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

Aquest Sant Jordi 2017 surt a la llum el vuitè llibre de la col·lecció 
Premi Montornès de recerca històrica. Els autors, els germans Abel i 
Javier Álvarez, van guanyar la beca el desembre de 2012 i ara la seva 
feina d’investigació es veu recompensada i arrodonida. Les fonts do-
cumentals que més els han servit per estudiar el naixement de Mon-
tornès Nord es troben a l’Arxiu Històric del poble. La difusió d’aquest 
estudi tanca el cercle ideal entre un arxiu obert i la ciutadania.  

Montornès Nord és el nom amb el qual es coneix actualment el 
conjunt residencial fundat als anys 60 del segle XX vora la serra de 
Can Parellada. Anomenat aleshores Ciutat Satèl·lit Riera-Marsà, per-
tanyia a aquells polígons d’habitatge que, creats vora zones indus-
trials, van acollir a la classe obrera immigrant en un país immers en 
grans canvis econòmics i socials en ple franquisme.

Aquest nucli poblacional tenia la particularitat de ser el primer 
d’Espanya construït amb capital privat. Amb el temps, el que ha-
via de ser una ciutat amb nom propi i amb tota mena de serveis, 
va esdevenir un barri amb multitud de dèficits. La solidaritat entre 
famílies i la llarga lluita veïnal van acabar infonent-li una innegable 
identitat pròpia.

Quines van ser  les motivacions i les gestions que van portar a 
instal·lar una ciutat satèl·lit en un poble de poc més de mil habi-
tants situat a uns 20 Km de Barcelona? Què va passar en els set anys 
que van de 1958, any de primera proposta d’industrialització, fins al 
1965, any en què s’inaugurà la nova ciutat? 

Nou llibre sobre la història de Montornès
| Arxiu obert |

Set anys que farien bascular el poble de la vida rural a la indus-
trial, que provocarien un creixement exponencial de la població i 
que canviarien per sempre paisatges i mentalitats de Montornès. 
Una lectura recomanable! |
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Poemes de Màrius Torres en el Dia 
Mundial de la Poesia. Tretze partici-
pants en els cursos de català del Casal 
de la Gent Gran Centre van recitar el 23 
de març a la Biblioteca composicions de 
Màrius Torres en un acte organitzat per 
l’Oficina de Català.

Alumnes francesos visiten l’Escola 
d’Hoteleria a la Masia El Molí. Una 
quinzena d’estudiants del Collège Mar-
guerite Duras de Libourne han compartit 
pràctiques i formació amb l’alumnat dels 
cicles de cuina i gastronomia i serveis de 
restauració de l’Institut Marta Mata.

EN 1 MINUT... 

Alumnes de l’Escola Palau d’Ametlla visiten l’Ajuntament. L’alumnat de tercer 
de l’Escola Palau d’Ametlla va visitar el 17 de març la Casa Consistorial. L’alcalde  José 
A. Montero els va guiar per les dependències municipals. |

8 de març 2017: Feminisme en xarxa

aturada contra la dIscrImInacIó de les dones I la vIolèncIa masclIsta
mIssatges I pensaments a favor de la Igualtat I contra

 la vIolèncIa masclIsta en una pancarta

taula rodona “femInIsme a la XarXa” 

Veus en femení amb marIa cambray a l’espaI cultural montbarrIvI sopar de les dones organItzat per adImconcurs de fotografIa del dIa de les dones 2017

lectura del manIfest reIvIndIcatIu #mujeresenhuelga
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Eli Gordón, de l’elit del karate al 
més alt de l’Skyrunning

El CEM Les Vernedes se suma al 
Dia Mundial de l’Activitat Física

Eli Gordón s’ha proclamat, a principis d’abril, 
campiona de l’Skyrunning National Champi-
onship SkyMarathon al guanyar la Marató de 
Muntanya de Borriol. La cursa, de 42 km amb 
2.550 m de desnivell positiu, és la segona pro-
va de la Copa d’Espanya de Carreres de Mun-
tanya FEDME.

Abans de donar el salt a les curses de 
muntanya, Gordón ja es feia amb l’elit de 
l’esport. Amb el Club Karate Montornès va 
aconseguir grans triomfs. Al 2006 va ser 
campiona de kata junior a la Copa del món 
de confederacions.|

El 6 d’abril, Dia Mundial de l’Activitat Física, 
el Complex Esportiu Municipal Les Vernedes 
va animar les persones usuàries de l’equipa-
ment a acumular metres nedats a la piscina i 
recorreguts a la sala de fitness. 

Les deu persones que van fer més metres 
van rebre com a obsequi un kit amb una to-
vallola i una micromotxilla. A més, es va fer 
una promoció amb el 50% de descompte del 
preu de la matrícula a les 150 primeres per-
sones que es van abonar aquell mateix dia. |

elI gordón a la línIa de meta de la marató de muntanya de 
borrIol

practIcant esport a la sala de fitness
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Les darreres gestes dels esportistes 
dels clubs montornesencs

Club Atletisme Montornès

Equip veterà masculí, 1r d’Espanya de Cros

Angélica Esparza, 1a de Catalunya 
Veterana de 10.000 metres

Silvia Cedillo, 2a de Catalunya Veterana 
de 10.000 metres

Miquel Corbera, 3r de Catalunya Junior 
de 10.000 metres

Maria Gil, 3a de Catalunya Promesa de 
10.000 metres

Club Karate Montornès

Maria López, 1a d’Espanya Sènior kumite 
-50 kg

Naiara Moreno, 1a d’Espanya Sènior 
kumite -61 kg

Usama Karach, 3r d’Espanya Infantil de 
kata aleví

Club Escacs Montornès

Àlex Villa, 1r torneig de Primavera 
d’Escacs Infantil

Alejandro Gascón, 3r al torneig de 
Primavera d’Escacs Infantil

L’equip sots 12, 2n a la fase regular de la 
Lliga Catalana

Club Triatló Montornès

L’equip masculí, 3r a la Copa Catalana de 
duatló

Club Ciclista Montornès

Laia Rodríguez s’ha classificat 2a, 1a i 
1a a les tres primeres curses de la Copa 
Catalunya Infantil de BTT
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Treballant pel Centre de Dia-Residència

El Centre de Dia-Residència és un dels projec-

tes més necessaris per a Montornès, però la crisi 

econòmica, les retallades i la desinversió de la Generalitat no ho han 

fet possible fins ara. El suport del govern català és imprescindible per 

a la construcció de l’equipament, per a la concertació de places i la 

contractació personal. 

Estem fent esforços per construir equipaments educatius imprescin-

dibles, però són competència de la Generalitat. I això ha condicionat la 

capacitat d’inversió per assumir més projectes d’aquesta envergadura. 

Malgrat això, hem marcat un pla de treball i hem encarregat un estudi 

d’usos, recursos i planificació per al Centre de Dia-Residència i per a un 

nou Casal d’Avis. A més, en els debats pressupostaris de la Generalitat, 

el nostre grup parlamentari va presentar tres esmenes: pagament del 

deute de la Llei de Barris i  finançament per a la construcció de l’Escola 

Palau d’Ametlla i per al Centre de Dia-Residència.

En el pressupost aprovat, els punts 5 i 6 de la disposició addicional 66 

contenen el compromís de 4 milions d’euros per a la construcció d’un 

Centre de Dia-Residència a Montornès, en funció de les disponibilitats 

pressupostàries. Aquest pas és molt important però no genera un com-

promís ferm. El govern de la Generalitat ha de moure fitxa i perquè això 

sigui una realitat el forçarem a fer-ho. 

Compromesos amb Montornès

Des d’aquestes poques línies en què ens per-

meten expressar les nostres posicions, volem aprofitar avui per agrair a 

l’Associació de Veïns del Centre la seva iniciativa de dur al Parlament una 

demanda per a la construcció del centre de dia i residència a la nostra 

població.

Tot i que alguns deien que no era possible i que no hi havia res a fer, 

l’Associació i el grup socialista vàrem decidir que el projecte era prou 

important com per no rendir-nos.

Avui tenim una bona notícia, el grup socialista al Parlament va impul-

sar aquesta esmena als pressupostos i ha estat definitivament aprova-

da. Sembla, doncs,  que finalment a Montornès la residència- centre de 

dia es pot convertir en una realitat.

Continuarem treballant perquè aquest projecte rebi la dotació econò-

mica necessària. També per complir els nostres compromisos i ampliar 

tant com sigui possible els serveis que reben els nostres veïns i veïnes.

Un cop més els i les socialistes demostrem que la política és diàleg, 

negociació i pacte i que es pot realitzar des de qualsevol posició que 

la ciutadania decideixi. Malauradament encara hi ha qui pensa que 

només es pot fer política des de posicions de poder i majoria.

“Vols alguna cosa? Llavors ves i fes que passi. Perquè l’únic que cau del 

cel és la pluja.”(Anònim)

Memòria i futur

El passat 17 de març vam celebrar un sopar per 

commemorar els 85 anys de la fundació de la Secció Local d’ERC a 

Montornès del Vallès i fer un homenatge als seus fundadors, regidors i al-

caldes, i també a tots els veïns del poble que durant la repressió franquis-

ta van ser condemnats a un consell de guerra sumaríssim. Com a mostra 

del nostre respecte a tots ells i per la seva defensa dels valors republicans 

vam entregar als seus descendents un present de la mà de Gabriel Rufián, 

diputat al Congrés.

En el mateix sopar, com a sorpresa, es va presentar un nou projecte 

polític per al nostre municipi: les JERC Montornès. Aquesta organització 

vol ser la veu dels joves que pensen i treballen per un futur digne, en un 

context social especialment difícil per als menors de 30 anys, en què 

impera l’atur i el treball precari.

Les JERC Montornès volen contribuir a ser un engranatge actiu que 

doni força en la creació de la República Catalana per aconseguir una 

societat democràtica, en la qual desaparegui qualsevol signe de discrimi-

nació i d’opressió social, dins d’un territori ecològicament equilibrat.

L’esquerra independentista és l’única alternativa possible per afrontar 

amb garanties l’alliberament social i nacional i per superar els proble-

mes que afecten el jovent com a joves, com a catalans i com a classe 

treballadora.

Convidem a tota la joventut a unir-se a aquest projecte engrescador, i a 

guanyar el futur amb ells, amb el passat a la memòria i els peus al present.

Levantando caretas

Estamos en el ecuador de la legislatura y nos damos 

cuenta de que entre las prioridades que tienen algunos 

desde luego no está mejorar Montornés.

Si uno se da un paseo por el pueblo se observan calles cada vez más 

sucias y jardines menos cuidados, incluso zonas en las que el olor impide 

pasear alrededor (les invitamos a pasar por el “pipican” de la bajada de 

la iglesia).

Ya no hablemos de las obras que se prolongan en el tiempo (empiezo, 

hago cuatro cosas, me voy a hacer otra, luego vuelvo, ahora me voy 

que son las fiestas y por allí pasará más gente...) obras que, además, 

son adjudicadas a dedo con contratos menores en su mayoría para 

evitar concursos y, eso sí,  luego le aplican el porcentaje de incremento 

correspondiente!

Con las contrataciones de personal más de lo mismo, por urgencia y 

así nos evitamos el concurso... les recordamos que está a punto de llegar 

la temporada de verano y luego no tenemos socorristas!

Pero lo que más le gusta a los que gobiernan es presentar mociones 

propias de instancias superiores y así pasamos el rato del pleno sin 

discutir temas municipales, que es a lo que Uds. nos encargaron estar. 

La última es una moción para el pacto nacional por el referéndum 

presentada por ICV-EUiA, como ven, ya se van levantando las caretas los 

independentistas señores, pero si se trata de mejorar Montornés, para eso 

no hay prisas.
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La justícia no és política

Recordem el 9 de novembre de 2014: per primera 

vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser 

cridats a opinar sobre el futur polític del nostre país. 2.344.828 persones 

vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel 

civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol a través de la 

Fiscalia General de l’Estat, va ser obrir querelles i portar davant la justícia 

els nostres representants polítics per delictes de desobediència, prevari-

cació i malversació de fons públics. Quina diferència amb altres estats! 

l’Estat espanyol ha vetat constantment el dret a votar sobre el nostre 

futur reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. 

Segons alguns, això passa per no respectar la llei, i nosaltres diem que 

primer s’ha de respectar el mandat de tot un poble que va donar majoria 

absoluta en unes eleccions democràtiques a uns partits per dur a terme 

una consulta popular, en la qual els grans protagonistes va ser el civisme 

i la democràcia. El resultat final ha estat la sentència d’inhabilitació per 

dos anys a ocupar càrrec polític a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, i 

d’un any i un mes a Francesc Homs.

L’agrupació del Partit Demòcrata PDeCAT de Montornès del Vallès 

rebutja políticament les sentències d’inhabilitació i denuncia a les 

institucions europees corresponents la baixa qualitat democràtica del 

govern espanyol.
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Propuestas PP Montornés presupuestos 
año 2017

Basadas en apoyar a “todas” las familias del municipio, 

de las que citamos algunas: - Planes de ocupación locales, cada cuatro 

meses, para dar la oportunidad a todos los parados, que no reciban 

ninguna ayuda; Reforzar los “Cursos de Formación”, dirigidos a los jóvenes y 

mayores específicos a las necesidades de las Empresas de nuestro entorno.

- Creación de un “Banco de alimentos local“ con una mesa social 

coordinada por empresas, comercios de alimentación, servicios sociales 

municipales, Cáritas, i entidades en general y conjuntamente la puesta en 

marcha de un “Comedor Social”;  Creación de una partida para personas 

con necesidades especiales de las cuales se pueda acceder a ayudas por 

parte de las familias, creación pisos tutelados, creación de una partida pa-

ra ayudas a familias de niños con diversas discapacidades para poder ha-

cer frente a colonias veraniegas cuando los colegios especiales cierran por 

vacaciones y creación de espacios de charlas informativas de especialistas 

donde se pueda divulgar las actividades de las asociaciones implicadas en 

las materias de personas con discapacidades; Bonificación impuesto de 

sucesiones para personas paradas y jubiladas.

- Apoyar a comunidades con problemas de recaudación por morosidad 

de los propietarios; Realizar estudios para multar a propietarios con vivien-

das vacías y en mal estado.

- Creación de una partida para ayudar a todos los estudiantes sin requi-

sitos específicos que tengan que cursar sus estudios fuera del municipio.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

SANT JORDI
| 17 d’abril | 
Cantada de Caramelles 
Durant tot el dia per diversos punts del 
municipi
| 19 d’abril |
Presentació del llibre Mai no és tard 
de Miquel Pucurull
A les 19 h, a la Biblioteca
| 20 d’abril |
Club de lectura fàcil en català: Una 
lectura perillosa
A les 9.30 h, a la Biblioteca 
Presentació del llibre número 8 de 
la col·lecció Premi Montornès de 
Recerca Històrica
Ciutat Satèl·lit Riera Marsà. El naixement 
de Montornès Nord (1958-1965), d’Abel i 
F. Javier Álvarex Conchudo. A les 19 h, 
a l’Espai Cultural Montbarri
| 21 d’abril| | 
A la plaça de Pau Picasso:
- Paradetes de roses i llibres. De 16 
 a 20 h
- XI Marató de Contes - A les 17.30 h
- Moments Musicals - A les 20 h
- II Revetlla de Sant Jordi - A les 21 h

| 22 d’abril | 
14 d’abril. Commemoració de la 
Proclamació de la II República. A les 
10.30 h a la plaça de La República
A la plaça de Pau Picasso:
- Paradetes de roses i llibres - De 10 
 a 20 h
- Ballada de sardanes amb la Cobla 

Genisenca - A les 12 h
| 23 d’abril |
A la plaça de Pau Picasso:
- Paradetes de roses i llibres - De 10 

a 20 h
- Contes jugats - A les 17 h
- Recicl’art. Taller a càrrec de Circ de 

jocs - A les 18 h
| 27 d’abril |
XV Cantada de Sant Jordi. A les 17.30 
h, a la Carpa Polivalent El Sorralet
| 29 d’abril |
Celebració del Dia Internacional de 
la Dansa. A les 12 h, a la plaça de Pau 
Picasso

ESPORTS
| 22 d’abril | 
10a Mini Marató Solidària
A les 17 h, a la plaça de Pau Picasso

| 23 d’abril | 
24a Mitja Marató Montornès-Montme-
ló-Vilanova-La Roca i cursa dels 6 km
A les 10 h, a la Zona Esportiva Munici-
pal Les Vernedes

LA BIBLIOTECA
| 26 d’abril |
Hora del conte menuda: Del 
bressol a la lluna. A les 17.30 h
| 28 d’abril |
Tertúlia de memòria històrica: 
El temps retrobat. A les 16 h
L’hora del conte en anglès. A les 17.30 h
Tertúlia de poesia. A les 18 h

ROMÀ MONS OBSERVANS
Els diumenges, visites guiades a les 
11 i 12.30 h. www.monsobservans.cat
| 16 d’abril |
Visites guiades i taller d’arqueologia
| 23 d’abril |
Visites guiades i taller familiar 
”Floralia”

EXPOSICIONS
- Esc@les d’art Una imatge, mil pa-

raules . Fins al 19 d’abril a la Biblioteca

- Arxiu fotogràfic de 
Bernardo López. Fins 
al 20 d’abril a l’Espai Cultural 

 Montbarri 
- Dones al descobert. Fins al 21 

d’abril al Casal de Cultura. Del 24 
d’abril al 5 de maig a l’Espai Cultural 
Montbarri  

CONCURSOS
- III Mostra de curtmetratges de Mon-

tornès: Gala Crispeta d’or. Fins al 4 
de maig a l’Oficina del barri, Centre 
Juvenil Satèl·lit o Casal de Cultura

- Disseny de la imatge de la Festa Ma-
jor 2017. Fins al 21 de maig al correu 
montornesfestamajor@gmail.com

ACTIVITATS D’ESTIU
- Preinscripcions per al Casal d’Estiu 

i el Casal Esportiu 2017. Del 18 al 
25 d’abril al CEM Les Vernedes
Sol·licitud d’ajuts per a les activi-
tats de lleure d’estiu. Del 26 d’abril 
al 17 de maig per als casals munici-
pals i fins al 7 de juliol per a les colò-
nies i campaments




