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crèdits

Primera promoció de l’Escola 
d’Hoteleria

•	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  juny - juliol 2017
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31
YÁÑEZ

Horari d’atenció 
de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h
i dimarts i dijous, també de 17 a 19 h

Avinguda de la Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70

Ara fa just dos anys, en la presentació del projecte de la nova Escola d’Hoteleria, 

dèiem als alumnes que començaven que ells i elles serien la nostra primera pro-

moció i que, per això, no els oblidaríem mai. I així ha estat, podeu veure la foto 

dels primers graduats en cuina i en serveis de restauració, que han finalitzat amb èxit la seva formació 

professional de grau mitjà al nostre poble.

El mèrit, evidentment, és seu i ha estat el seu esforç i el suport de les seves famílies que els ha dut enda-

vant. Ara estaran en millors condicions per trobar una feina i també per continuar estudiant. Aquest és, 

de fet, l’objectiu principal d’aquest projecte: formació de qualitat en un camp professional en creixement, 

per facilitar les oportunitats dels i les joves del nostre entorn.

Des de l’Ajuntament celebrem aquesta graduació que referma l’aposta que es va fer en el seu moment, amb 

un esforç econòmic i de gestió important, per posar les bases d’una Escola que ha de créixer, amb nous 

mòduls de grau mitjà, amb grau superior, i que aspira a ser un referent per al sector a la nostra comarca.

Volem reconèixer i agrair l’enorme esforç que ha fet la direcció i el professorat de l’Institut Marta Mata per 

acollir aquesta formació i fer tota la bona feina que ha estat necessària per tal que les coses funcionin. El 

dia a dia d’una escola d’hoteleria és d’una enorme complexitat i ells han sabut i pogut donar-hi resposta, 

per la il·lusió i el convenciment que hi han posat.

Agraïm també el suport del Departament d’Ensenyament i, especialment, dels responsables de la forma-

ció professional de la nostra demarcació, per creure en Montornès i facilitar al màxim la posta en marxa 

d’aquest somni compartit.

Queda clar així que quan es tenen clars els objectius i es treballa dur, quan es coordinen els esforços de les 

administracions responsables i es posen per endavant els esforços i els ànims de millorar l’educació dels 

joves per millorar la seva inserció laboral i, en definitiva, la seva vida, tot és possible. 

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



3Juny 2017 | Actualitat |

31 municipis units per promoure 
l’Economia Social i Solidària

Montornès és un dels 31 municipis de 
Catalunya que s’han ajuntat per cre-
ar la primera associació que impulsi 
un model socioeconòmic alternatiu 
orientat a reduir les desigualtats so-
cials i territorials i que promogui una 
economia al servei de les persones i 
de justícia social.

L’Ajuntament de Montornès i 30 consistoris 
més, que representen el 44 % de la població 
de Catalunya, han constituït l’Associació Xarxa 
de Municipis per l’Economia Social i Solidària 
(XMESS).

L’objectiu és intensificar una estratègia terri·
torial compartida per fer de l’Economia Social 
i Solidària una de les eines principals de supe·
ració de les desigualtats socials, de generació 

d’ocupació de qualitat i d’impuls d’un model 
socioeconòmic més democràtic i just.

L’impuls per crear la XMESS arrenca de la I 
Trobada Internacional de Municipalisme i Eco·
nomia Solidària del 2015. |

Membres de la XMESS 
Arbúcies, Argentona, Artés, Badalona, 
Barcelona, Cabrils, Cardedeu, Castellar del 
Vallès, Celrà, Cerdanyola del Vallès, Cornellà 
de Llobregat, El Prat de Llobregat, Girona, 
Manlleu, Mataró, Mieres, Montornès, Na·
vàs, Palafrugell, Ripollet, Sabadell, Salt, Sant 
Adrià de Besòs, Sant Boi del Llobregat, Sta. 
Coloma de Gramenet, Sta. Margarida i els 
Monjos, Sta. Perpètua de Mogoda, Terrassa, 
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i 
Vilassar de Dalt.

 membres de lA XArXA de municipis per l’economiA sociAl i solidàriA

BrEus

Unes 200 persones han participat en la 
campanya de sensibilització i prevenció amb 
motiu de la Setmana sense fum i del Dia Mun·
dial sense Tabac (31 de maig) a través de les 
escoles, els instituts, el CAP, els casals de la 
Gent Gran, el CJ Satèl·lit, el CI La Peixera i el 
Casal de Cultura, entre d’altres. | 

Entorn sense fum

un núvol i un cor trAnsmeten el missAtge de lA cAmpAnyA

La Fundació Carles Pi i Sunyer i la Federació 
de Municipis de Catalunya han inclòs l’Ajun·
tament en el Banc de Bones Pràctiques dels 
Governs Locals de Catalunya pel procés de 
participació ciutadana que es va fer per millo·
rar l’espai públic (Pla Estel Montornès). S’han 
valorat les aportacions innovadores i de qua·
litat del procés en què tècnics i veïnat van tre·
ballar les reformes de les places de Joan Miró 
i de la Pèrgola. |

Montornès accedeix al Banc 
de Bones Pràctiques de 
l’FMC
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Let’s explore summer!t’st’s explore summ
CASALS EN ANGLÈS

Kids&Us Mollet
Avda. Llibertat, 28 · T. 93 593 70 00

mollet@kidsandus.cat

Kids&Us Montornès
C/Major, 67 · T. 93 568 65 73 

montornes.valles@kidsandus.es

Kids&Us Santa Perpètua
C/Casal dels Mogoda, 36 · T. 93 574 32 25 

santaperpetua@kidsandus.es

L’EAP Montornès-Montmeló incor-
pora dos nous metges residents. Els 
nous residents completaran la seva for·
mació d’especialitat com a metges de 
família amb l’Equip d’Atenció Primària 
dels dos municipis.

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis 
d’ús residencial. L’Oficina Municipal 
d’Habitatge facilita informació sobre les 
convocatòries obertes per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. L’horari d’aten·
ció és els dimarts i divendres, de 12 a 14 h.

EN 1 MINUT... 

BrEus

A finals de maig es va instal·lar al carrer del 
Vallès una Unitat Mòbil de Vigilància Atmosfè·
rica. Hi romandrà durant dos mesos per recollir 
dades que serviran per analitzar els nivells de 
partícules contaminants en l’aire. |

Vigilar l’atmosfera per 
garantir la qualitat de l’aire

Cloenda dels tallers de memòria dels Casals de la Gent Gran. Un total de 67 
persones grans han participat en la darrera edició dels tazllers de memòria que s’han 
desenvolupat al poble. |

pArticipAnts del cAsAl de montornès nord

pArticipAnts del cAsAl de montornès centre
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Aparcaments a Narcís Monturiol

La Policia Local col·labora en la 
desarticulació d’un grup de narcos

L’aparcament, amb 166 places, i l’espai d’es·
barjo per a gossos situats entre els carrers de 
Narcís Monturiol i de Francesc Layret continua·
ran en servei gràcies a la pròrroga del conveni 
entre l’Ajuntament i la Junta de Compensació 
de la zona.

L’any passat ambdues parts van acordar la 
cessió d’ús de les finques a canvi que l’Ajunta·
ment es fes càrrec del manteniment. El Con·
sistori va urbanitzar les voreres del c. de Narcís 
Monturiol i va assumir la despesa per un import 
de 8.774,72 € que seran retornats per la Junta 
de Compensació un cop s’acabi la cessió. |

Agents de la Policia Local de Montornès 
han col·laborat amb la Brigada Local de Po·
licía Judicial de la Comisaría de Mataró en la 
desarticulació d’un grup organitzat que distri·
buïa diversos tipus de drogues il·legals al Va·
llès Oriental. En l’operació, realitzada fa unes 
setmanes, es van detenir onze persones inte·
grants d’una xarxa de subministrament a tra·
vés de contactes personalitzats o via telefòni·
ca. En 7 escorcolls domiciliaris (6 a Montornès 
i 1 a Vallromanes) es van trobar 1,5 quilos de 
cocaïna, 8 d’haixix, 6 cabdells de marihuana, 
15 grams de “cristall” i 13.000 euros en metàl·
lic, entre altres efectes. |

pArt del mAteriAl trobAt durAnt els escorcolls (Font: policiA 
nAcionAl)

Els municipis de la Taula intermunicipal per 
a la qualitat de l’aire del Vallès Oriental, a la 
qual està adherit Montornès i setze pobles de 
la comarca, han reclamat a la Generalitat que 
activi més mesures de control en episodis 
d’alta contaminació.

Els membres de la taula han enviat al go·
vern un decàleg de mesures perquè siguin 
incorporades en el protocol d’actuació per 
a l’àmbit de Barcelona i el seu entorn. Entre 
les accions proposades hi ha la limitació de 
la circulació dels vehicles més contaminants, 
així com la reducció de la velocitat màxima 
permesa en vies d’alta capacitat.

La taula també parla de controlar les obres 
públiques i privades que generin pols i les 
activitats industrials potencialment contami·
nants. Els ajuntaments aposten per limitar l’ús 
de bufadors en la neteja de carrers i espais 
verds; i evitar la crema de biomassa i llaurar i 
adobar camps de conreu per no generar par·
tícules en episodis de contaminació alta. |

Demanda a la 
Generalitat de més 
control en episodis 
d’alta contaminació
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Suport a les persones refugiades

Montornès acollirà un servei 
d’assessorament sobre addiccions

Durant les darreres setmanes s’ha desenvo·
lupat a Montornès la campanya “Persones re·
fugiades, avui”. Entre les accions més destaca·
des hi ha hagut l’exposició “Els Murs d’Europa” 
a l’Espai Cultural Montbarri, inaugurada amb 
una xerrada a càrrec de representants de les 
entitats NOVACT i Fotomovimiento. 

Una altra de les activitats rellevants va ser 
una jornada de treball que va aplegar, l’1 de 
juny, una desena de municipis del Vallès Ori·
ental.

El Ple de l’Ajuntament d’aquest mes ha 
aprovat una moció per l’acollida immedia·
ta a Catalunya de persones refugiades i mi·
grants. |

El Centre d’Atenció Comunitària del c. de 
Federico García Lorca acollirà el Servei d’As·
sessorament en el consum de Drogues i Pan·
talles (SADIP). És una de les primeres accions 
incloses en el CRÍTIC, el Pla de prevenció que 
Montornès està desenvolupant conjunta·
ment amb Vilanova, Vallromanes, Martorelles 
i Santa Maria de Martorelles, tots integrants 
de la Mancomunitat del Galzeran.

El nou servei donarà assistència als cinc mu·
nicipis. La detecció d’usuaris s’articularà a tra·
vés dels respectius ajuntaments. |

un dels pAnells de l’eXposició “els murs d’europA”

curs de monitors d’ActivitAts d’educAció en el lleure 

dArrerA reunió de lA comissió de trebAll del crÍtic 

L’impuls d’accions formatives del departa·
ment d’Ocupació, Promoció Econòmica i Co·
merç (OPEC), com a part del servei d’atenció 
a les persones que cerquen feina, no s’atura. 
El mes de maig es van posar en marxa du·
es iniciatives destacades. D’una banda, una 
quinzena de persones participen en un curs 
de 220 hores dedicat a activitats auxiliars de 
magatzem. En finalitzar, rebran un certificat 
de professionalitat expedit per la Generalitat. 

D’altra banda, s’ha iniciat  un curs de moni·
tors d’activitats d’educació en el lleure infantil 
i juvenil, en què participen una quinzena de 
persones més. S’imparteixen 310 hores de 
formació reglada per la Direcció General de 
Joventut. 

Part de l’alumnat és menor de 30 anys i es·
tà integrat en la segona edició del programa 
“Endavant Jove!” encetat recentment. |

Cursos de l’OPEC: 
més formació per 
trobar feina
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Viu i Conviu al Barri 2017 la columna dE l’Entitat

Som dues veïnes del poble que volem 
compartir la nostra experiència viscuda 
als esbarts amb la intenció de difondre, 
recuperar i mantenir la cultura popular.

El nostre projecte no és tant sols de 
mostra de danses vives o recuperades, si·
nó que seguim la línia de grans coreògrafs 
que han adaptat i creat danses per adap·
tar·les a l’escenari. 

Tenim l’objectiu de formar tan nens i 
nenes entre 3 i 14 anys com adults, ense·
nyant a ballar i preparant·los tècnicament 
i així  formar futurs dansaires.

Volem oferir:
· Espectacles de durada llarga amb 

muntatge escènic (a teatres, places, espais 
habilitats, etc.)

· Mostres de dansa. 
· Tallers per a nens i nenes i tallers per 

a adults. 
· Col·laboracions o intercanvis amb 

altres esbarts o fins i tot col·laboracions 
amb grups de música folk per donar més 
varietat de cultura i oferir la possibilitat als 
adults de ballar a la plaça.

Vine a ballar amb nosaltres per comen·
çar a gaudir de la música tradicional i for·
mar un gran grup d’amics on compartir 
experiències!

Ens podeu trobar a través del Facebook 
o mitjançant el correu electrònic esbart·
montornes@hotmail.com

Us hi esperem!
Esbart Dansaire de Montornès del Vallès. |

Nou Esbart Dansaire de 
Montornès del Vallès!

Coincidint amb els mesos d’estiu, 
l’Oficina del barri reedita el pro-
jecte Viu i Conviu que té l’objectiu 
d’afavorir la convivència amb acci-
ons socials i educatives tant a l’espai 
públic com a les comunitats veïnals.

Aquest mes de juny s’ha posat en marxa 
per tercer any consecutiu el programa Viu i 
Conviu al Barri, que pretén potenciar l’apro·
pament de col·lectius d’edat i de procedència 
diversa i la seva implicació en la gestió dels 
espais comuns de Montornès Nord.

Entre les accions que es duen a terme hi ha 
un torneig de futbol en què participen infants 
i joves des de 3r de Primària fins a 2n d’ESO. 
Els partidets es disputen a l’Escola Marinada i 
a la plaça de l’Autonomia. 

presentAció del torneig viu i conviu Al bArri A l’escolA mArinAdA

També es promouen activitats com l’Entre fils 
(un grup de costura autogestionat), un espai 
de conversa en castellà per a dones d’origen 
estranger, així com accions col·laboratives per 
tenir cura del jardí urbà, al carrer del Nou d’abril.

Formant part del projecte també hi ha ha·
gut la preparació i dinamització de les festes 
de Sant Joan. Tot plegat amb la col·laboració 
de la Comissió de Convivència i la Comissió 
de les Festes de Sant Joan, formades ambdu·
es per entitats i veïns a títol individual. 
El projecte Viu i Conviu també desenvolupa 
una línia de treball amb les comunitats de ve·
ïns. Durant els propers mesos, amb el suport 
de la Comissió de Convivència i la participació 
de les mateixes comunitats, s’elaborarà un de·
càleg de bones pràctiques i recomanacions 
per incorporar·lo en el dia a dia de les escales. |
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L’aLumnat de L’escoLa d’HoteLeria opina...

Destaco la gran oferta 

que et dona l‘hoteleria 

perquè a l’estiu hi ha 

més possibilitats de trobar feina. És un sector 

d’oferta i demanda, sobretot al Maresme, prop 

de la platja, l’oferta laboral és mes àmplia. Amb 

la formació rebuda, s’obren més portes perquè 

tens una bona carta de presentació.

Aniol CApdevilA
18 anys 
Veí d’argentona 

Et formen per al teu 

futur i tot el que t’ense-

nyen és important per a 

la teva formació. Vas aprenent a poc a poc i tot és 

molt interessant. Jo crec que l’hoteleria té sortida 

al món laboral. Ara jo estic fent pràctiques en un 

restaurant i crec que tinc futur.

Ha estat molt impor-

tant per a mi aquesta 

formació: si vols treballar 

en aquest ofici, t’has d’espavilar. Has de parar 

atenció. Ens han ensenyat a ser molt ordenats i 

saber el que fas a cada moment ja sigui a l’escola 

o en la feina, en el tracte amb els clients. Tot ens 

servirà per al futur.

MArtA AguilAr
17 anys

Veïna de Montornès

AiChA BouikA 
18 anys

Veïna de Montornès 

Hem estat la primera pro-

moció i els professors han 

estat molt a sobre nostre, 

perquè féssim les coses molt bé. Al final nosaltres 

som la imatge del centre. Vaig iniciar el cicle sense 

saber ben bé què volia fer i ara ho tinc clar. Em vaig 

al País Basc a estudiar un grau superior de cuina.

XèniA gArCiA
17 anys

Veïna de granollers 

Jo penso que tot el que 

he après m’ha servit per 

trobar una feina. Ara estic 

fent les pràctiques gràcies a aquesta formació, tot 

i que l’hoteleria té molta sortida, és difícil fer-les. És 

un treball molt sacrificat tant a sala com a cuina, 

però crec que amb la formació específica s’obren 

moltes més portes.

Ens han ensenyat com 

funciona un restaurant 

des de dins i des de fora. 

Jo m’he format a la cuina. He après cuina nacio-

nal i internacional i he treballat noves tècniques. 

Ara estic fent pràctiques al restaurant Lucerón. 

La formació em permetrà treballar com a cuiner. 

Estic content.

roger pAredes
17 anys

Veí d’argentona

iván Fernández 
18 anys

Veí de Montornès 

Què destacaries de la formació rebuda?

La primera promoció de l’Escola d’Hoteleria, a punt per cuinar futur
Un total de 26 joves formen la primera promoció d’estudi-
ants graduats de l’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental, 
situada a Montornès, que va començar la seva trajectòria 

el curs 2015 - 2016. L’alumnat ha cursat els cicles de grau 
mitjà de l’Institut Marta Mata, dedicats a la Cuina i Gas-
tronomia (16 joves), i als Serveis en Restauració (10 joves).

l’esColA d’hoteleriA del vAllès orientAl, A lA MAsiA el Molí

l’AluMnAt grAduAt de lA priMerA proMoCió de l’esColA

CoMensAls A l’AulA restAurAnt

instAl·lACions de lA CuinA

Ara fa dos anys que el departament d’Edu-
cació, l’Ajuntament i l’Institut Marta Mata van 
apostar per una oferta de formació professional 
a Montornès que es va concretar amb la posa-
da en marxa de dos cicles de grau mitjà del ram 
d’Hoteleria i Turisme.

L’Ajuntament va reformar les instal·lacions de 
la Masia El Molí per acollir l’Escola d’Hoteleria del 
Vallès Oriental, de la qual han sortit aquest curs 
els primers 26 alumnes titulats com a tècnics de 
Cuina i Gastronomia, i de Serveis en Restauració.

Un dels instruments pedagògics fonamen-
tals del projecte acadèmic és l’Aula Restaurant 
que ha permès als estudiants fer pràctiques 
amb clientela real. Segons les dades de l’Insti-
tut Marta Mata, l’Aula ha tingut diàriament una 
mitjana de 16 comensals aquest any. 

Les empreses del sector han reconegut l’es-
forç de l’administració per impulsar una oferta 

formativa de referència a la comarca que millori 
la qualificació del seu personal. Hotelers, restau-
radors i productors s’han involucrat en el pro-
jecte oferint pràctiques per a l’alumnat.

Cap als mòduls de grau superior
Les expectatives de creixement de l’escola in-

clouen la incorporació d’un altre cicle de grau 
mitjà dedicat a la pastisseria i, en un termini de 
dos anys, completar l’oferta amb propostes de 
grau superior.

El projecte, però, també té altres metes com 
ara que l’alumnat pugui enriquir el seu apre-
nentatge “amb el programa de la Unió Europea 

Erasmus Plus. Mitjançant aquest pla, una quin-
zena d’estudiants francesos de cuina del Collè-
ge Marguerite Duras de Libourne van compar-
tir classes i pràctiques amb l’alumnat de l’Escola 
d’Hoteleria. |
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Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

El dia 9 de juny, l’Ajuntament va celebrar el Dia Internacional dels 
Arxius amb una sessió matinal de cinema i visionat de films de curta 
durada ingressats a l’Arxiu Històric amb imatges de Montornès dels 
anys 50 als 80 del segle XX. 

En aquests últims anys, una desena de veïns o antics estiuejants 
han aportat, com a donació o com a cessió, pel·lícules casolanes fil·
mades en formats ja desapareguts com el 8, el super8 o el vídeo Beta 
o VHS, que l’Arxiu ha fet digitalitzar.  

Hi podem veure des de panoràmiques del poble fins a imatges de 
l’antiga passera del riu Mogent, passant per l’antic camp de futbol en·
voltat dels típics pallers; hi podem veure escenes de la inauguració 
del pont de Montmeló l’any 1959 fins al naixement dels gegants de 
Montornès de 1989, passant per la festa de la Vellesa dels anys 60.

Hi ha hagut dues donacions de material fílmic original: una pel·
lícula d’Ernest Richard, estiuejant del carrer de Sant Lluís, aportada per 
Magda Viñallonga, i un film d’Antonio González Rubiales sobre les fes·
tes de Sant Joan de Montornès Nord. En els dos casos, l’Ajuntament 
ha ingressat les cintes, en modalitat dipòsit, a la Filmoteca Nacional de 
Catalunya, institució que les ha restaurat, n’ha fet còpies digitals i les 
conserva en condicions ambientals i de seguretat òptimes. 

Cada film, cada pel·lícula, és fonamental per a la memòria històrica. 
Amb independència del seu valor estètic i artístic, cada document au·
diovisual reflecteix un moment històric determinat i permet l’anàlisi 
de la vida d’un lloc concret. La prioritat de qualsevol arxiu vinculat al 
territori és recuperar i conservar el cinema que li pertoca geogràfica·
ment. I així ho volem fer des de l’Arxiu Històric de Montornès.

Agraïm a tots els que fins ara han donat o cedit material fílmic. 
Però fem una crida a continuar: si teniu pel·lícules i en voleu ga·

Films de Montornès
| Arxiu obert |

rantir la conservació, porteu·nos·les. Ja sigueu particulars, insti·
tucions, associacions, indústries, comerços... Trobarem la fórmula 
que millor s’adapti als vostres requeriments, donació o dipòsit. 
Cal recuperar el patrimoni fílmic per eixamplar la cultura cinema·
togràfica del país. |

FotogrAmes del Film cedit per peter schönhöFFer Amb imAtges de l’estiueig A montornès 
(1955 AproX.)
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El potencial femení torna a brillar en els Premis a l’excel·lència acadèmica.	Andrea	
Pérez,	Paula	Montoro	i	Laura	Iglesias	són	les	guanyadores	de	la	7a	edició	dels	Premis	a	
l’excel·lència	acadèmica	que	atorga	l’Ajuntament.		|

El taller de costura de la Biblioteca 
torna a col·laborar amb la lluita con-
tra el càncer infantil. Per segon any 
consecutiu, voluntàries del taller han 
col·laborat amb el projecte Polseres 
Candela. Enguany, han aportat 230 bra·
çalets per recaptar fons per a la investi·
gació contra el càncer infantil.

Nova edició de les Nits d’estiu a la 
romana. Durant el juliol Mons Obser·
vans acollirà activitats per gaudir del 
jaciment a la nit. S’ha previst una xerra·
da literària, un espectacle teatral i el ja 
tradicional Convivium.

EN 1 MINUT... 

Un total de 35 alumnes de 1r d’ESO de l’Insti·
tut Marta Mata van visitar, fa unes setmanes, el 
castell de Sant Miquel de la mà d’un arqueòleg 
expert en patrimoni. És la primera visita escolar 
concertada i guiada a la fortificació medieval.

L’activitat, organitzada pel departament de 
Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament, va perme·
tre als estudiants descobrir les restes del castell 
i acostar·se al passat medieval del municipi.

El castell de Sant Miquel, a estudi
Entre els mesos de novembre i desembre, 
es va dur a terme la primera campanya d’es·
tudi arqueològic al castell de Sant Miquel. 
La memòria, els dibuixos, la planimetria i les 
fotografies que es van extreure serviran per 
elaborar el Pla director del castell. Els seus ter·
renys estan inclosos dins de l’àmbit declarat 
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) en la cate·
goria de zona arqueològica, i el monument 
del castell està reconegut com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN).	|

Aprendre història al 
Castell de Sant Miquel

Alumnes de 1r d’eso de l’ins mArtA mAtA Al cAstell

L’esperit de la revolta remença 
torna a posseir Montornès

els pAgesos de remençA es dirigeiXen cAp Al cAmp de bAtAllA

primer escenAri A lA conFluènciA dels cArrers de JAume i, 
FrAncesc lAyret i nArcÍs monturiol

segon escenAri, A lA plAçA de pAu picAsso

lA bAtAllA dels remences contrA l’eXèrcit dels senyors FeudAls

els Actors i Actrius Al FinAl de l’espectAcle
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Les activitats esportives 
extraescolars s’acomiaden fins al 
curs vinent

Un any més els infants que participen en 
les activitats esportives extraescolars han ce·
lebrat la cloenda del curs amb una exhibició. 
En aquesta edició les activitats han comptat 
amb 464 participants. Les cinc escoles del 
poble participen en aquesta iniciativa orga·
nitzada pel departament d’Esports de l’Ajun·
tament i les AMPA dels centres.

Entre les activitats que tenen més deman·
da hi ha el Karate amb 125 infants, el Futbol 
Sala, amb 77, i el Patinatge, amb 67. Durant el 
curs s’han impartit una dotzena de disciplines 
esportives. |

El futbol sala, d’enhorabona. Els	sènior	de	l’Associació	Esportiva	Montornès	Fut-
bol	Sala	ha	ascendit	a	segona	divisió	catalana	desprès	de	més	d’una	dècada	compe-
tint	en	tercera.	Els	més	petits	del	club,	els	prebenjamins,	han	guanyat	la	lliga	escolar	
del	Vallès.	|

Erik Àvila, Campió d’Espanya d’Sco-
oter. S’hi va proclamar a Guipúscoa a 
finals de maig. Aquest mes participa en 
l’Imagin Extreme Barcelona.

Yago Domínguez s’estrena en el 
Campionat Honda 150 European. El 
pilot montornesenc es medeix a les pis·
tes de motocross del continent amb 30 
joves de 16 països.

El IV Obert d’Escacs de Montornès 
aplega 52 jugadors. Ricard Nadal y Iván 
Planella s’han proclamat campions.

Joc net en la II Minicopa VOBàsquet. 
Montornès ha acollit per segon any la 
copa  en què han participat 28 equips.
Està organitzada pel CB Vila de Montor·
nès i l’Associació Vallès Oriental Bàsquet.

La pedrera de l’atletisme empeny. 
Ariadna Dominguez s’ha proclamat 
Sots Campiona de Catalunya Juvenil en 
Pes, i Israel Ferron, Sots Campió Juvenil 
en Triple Salt. Gerard Ruiz ha aconseguit 
el Sots Campionat Promesa en Javelina.

El karate torna a pujar al podi. L’entitat 
s’ha fet amb dos bronzes en el Campio·
nat d’Espanya de Clubs amb els equips 
aleví i sènior. Naiara Moreno, s’ha procla·
mat Campiona d’Espanya Universitària.

EN 2 MINUTS... 
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Anglès a partir d'1 any

"Be the director of your own Story"
www.kidsandus.es

Matricula oberta curs 2017-2018

English forLife
Anglès a partir d'1 any

E

Kids&Us Mollet
Avda. Llibertat, 28 · T. 93 593 70 00

mollet@kidsandus.cat

Kids&Us Montornès
C/Major, 67 · T. 93 568 65 73 

montornes.valles@kidsandus.es

Kids&Us Santa Perpètua
C/Casal dels Mogoda, 36 · T. 93 574 32 25 

santaperpetua@kidsandus.es
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El miratge de la recuperació econòmica

Són moltes les veus interessades que recentment 

parlen de recuperació econòmica. Però malgrat 

algun repunt de l’activitat, no és or tot el que llueix.

No ens donem per satisfets perquè, després de tants anys d’atur i de pa-

timent, el que ens ha quedat és una precarietat estructural com a forma 

de vida. Això ho veiem en la temporalitat dels contractes per hores o dies. 

Les famílies que, tot i estar treballant, tenen salaris baixos i, no només 

no arriben a final de mes, sinó que no poden cobrir les seves necessitats 

bàsiques.

És per això que la sortida de la crisi ha de venir amb ocupació de quali-

tat i recuperant drets laborals. Aquesta és una reivindicació històrica que 

ha costat moltes lluites i que ens han dilapidat amb les reformes laborals 

del PP i PSOE.

A Montornès encara hi ha 1.253 persones aturades (un índex del 

15,95%). Els serveis municipals treballen per oferir orientació laboral i for-

mació per tal de millorar les possibilitats d’accés al mercat de treball com 

a política clau d’acció social. Un exemple és el programa “Endavant Jove!”.

També impulsem la vinculació amb empreses del municipi. N’hem 

visitat una trentena i amb algunes ja hem establert mecanismes de 

col·laboració per intentar que contractin personal a través de la borsa de 

treball. Continuarem treballant. 

Justícia

A veces, las sesiones plenarias de nuestro Ayun-

tamiento pueden resultar delirantes. Como ejemplo, el último pleno del 

mes de junio. 

Durante la sesión, como es necesario y cumpliendo con nuestra labor 

de control a los órganos de gobierno, los regidores y regidoras de las 

distintas fuerzas políticas, preguntamos al equipo de gobierno sobre 

aquellas actuaciones que nos suscitan dudas o que no nos parecen 

adecuadas.

Pues bien, en este pleno, a la pregunta sobre una factura irregular, se 

admite abiertamente que no es importante porque la realiza deter-

minada persona.  Pero también que se crea una plaza específica en la 

plantilla con el fin de readmitir a una trabajadora sin tener en cuenta las 

necesidades del departamento. Por último, pero no menos sorprenden-

te, está la práctica demasiado frecuente de adjudicar contratos según 

condiciones impuestas por el propio Ayuntamiento y modificarlas tras 

la adjudicación. Esto ocurre en compras, obras e incluso en prestaciones 

de servicios. 

Parece que la prioridad de este gobierno se centra en a quien se con-

trata y no en el objeto del contrato.

A todas estas preguntas nos responden con el mismo argumento de 

que hacen justicia o que es de justicia. Yo no sé qué os parece a vosotros, 

pero a mí, los “justicieros” me gustan en las películas de acción america-

nas, pistola en ristre. Ahora bien, en el gobierno de mi pueblo y manejan-

do el dinero  de mis impuestos, no me hacen ninguna gracia.

El problema dels comptes

La norma general de l’equip de govern municipal és 

presentar fora de termini els comptes, tant el pressupost, com la liquida-

ció, el compte general i els informes derivats dels incompliments. Aquesta 

mala pràctica dificulta el bon funcionament i la gestió de l’Ajuntament, 

alhora que dificulta enormement la tasca de control de l’oposició. 

Aquests incompliments lluny de ser un tema formal, són greus ja que po-

den suposar, per exemple, en el cas de l’endarreriment de la tramesa del 

Compte General a la Sindicatura de Comptes, la retenció de subvencions 

i transferències provinents de la Generalitat.

Ara que hauríem d’estar projectant i planificant les noves polítiques per 

als exercicis 2018 i 2019, tot just aprovem el pressupost per a l’any 2017, 

quan ja ha transcorregut més de mig any de la seva vigència. Sembla evi-

dent que el govern no té excuses per aquest fet, ja que, amb majoria ab-

soluta i després de sis anys de mandat, és inexplicable que un pressupost 

de continuïtat s’eternitzi i sigui impossible de portar al ple per ser aprovat. 

I encara és més inversemblant quan el costum del govern municipal és 

aprovar un pressupost i, posteriorment, realitzar constantment modifica-

cions (64 el 2016; 19 en el que portem de 2017) per respondre a situacions 

no analitzades prèviament o canvis de prioritats en les inversions o els 

programes.

Malauradament els grans perjudicats d’aquesta pèssima planificació i 

gestió econòmica són tots els veïns i veïnes de Montornès.

Despilfarrar falseando la realidad

Resumir la característica común a los años de gobierno 

Montero puede hacerse con cuatro palabras, las del 

título de este artículo. No es difícil ilustrar porqué lo creemos así, ya que, 

pensamos, son cada vez más los vecinos de nuestro pueblo quienes ven, 

perciben y sufren la falta de acciones con criterios de interés general. Nos 

atreveríamos a decir que es de dominio público que Montero gobierna 

bajo un lema: o estás conmigo o… Completen ustedes la frase porque 

son muchos los vecinos que conocen el trato recibido a algunos de sus 

problemas. Vaya por delante algunos detalles de la ilustración sugerida:

1/En diciembre de 2015 se anunciaba el gasto de una subvención 

concedida por la Diputación de 133.764 euros para implantar la geoter-

mia como fuente energética del edificio consistorial y así ahorrar 33.400 

euros al año. De momento la instalación se mantiene enterrada, sin dar 

servicio y sin ahorrar euro alguno. Se suponía que se iba a amortizar en 4 

años desde su inicio.

2/Resulta que el gobierno comunista culpa a Hacienda de sus planes 

de inversión y dice que, a pesar de eso mantiene sus retos (teatro, colegio, 

proyectos). Pues bien, nos gustaría que  explicase qué reto supone para él 

la urbanización de Can Xec cuando ésta tiene un coste asumido casi en 

su totalidad por los vecinos y ¡menudo coste!.

3/Por lo demás, todo igual. Los proyectos de inversión se empiezan pa-

ra pararlos días después. Les importa más la propaganda que la calidad 

de los servicios.
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Temps de fer balanç

Per sort per a alguns i desgràcia per a uns altres, hem 

sobrepassat la meitat de la legislatura, tan sols manquen 

dos anys per a noves eleccions municipals. Des de el grup municipal 

PDeCAT, demanem que el partit polític que ens governa faci una valora-

ció pública de les coses que van prometre i que el varen fer guanyar les 

eleccions. Porten governant amb majoria absoluta 6 anys i el discurs que 

diu  que els manca temps per acabar obres ja no cola. Que serveixi aquest 

escrit per manifestar, des d’aquest grup municipal, que es denota un cert 

esgotament polític. Fruit d’aquesta apreciació és la paralització de l’obra 

del nou teatre, la iniciació de les obres del col·legi Palau d’Ametlla o la 

inacabada obra de Can Saurina. Si a aquestes obres afegim la resta del 

programa electoral, faran falta més de dos anys o bé podrem dir que ICV-

EUA no compleix amb els seus compromisos, en definitiva molts petits 

fronts oberts però molt poca concreció. Tot això els passa per no tenir un 

projecte de poble de futur a mig termini. 

Montornès del Vallès no creix en habitants com ho fan altres munici-

pis de la comarca, no tenim cap oferta d’habitatge, perquè no arriba a 

acords per acabar de construir el dos edificis que tenim al carrer Ernest 

Lluch i destinar-los a habitatge social o de protecció oficial. Sempre diem 

que som l’administració més propera al ciutadà i moltes vegades això 

s’oblida.
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Mayoría clientelista

En las administraciones clientelistas, los derechos de 

los ciudadanos quedan relegados a instrumentos de 

Gobierno. Al vulnerar y condicionar la libertad política de la oposición, el 

clientelismo conlleva efectos negativos para el Desarrollo Humano de las 

personas en situación de marginalidad y vulnerabilidad social, donde el 

clientelismo político es un intercambio extraoficial de favores sin control. 

Esto nos lleva (como hemos expuesto ya varias veces), a decir que 

Montornés es un Municipio donde el clientelismo está por encima de los 

derechos de todos, ya que solo observar cómo se reparten las ayudas y 

subvenciones a discreción o planes ocupacionales con requisitos poco 

específicos, nos hace sentirnos poco útiles a los ciudadanos que ven frus-

tradas sus necesidades para ser ayudados y encontrar empleo, Adminis-

traciones que investigan éstos casos (Oficina Antifraude), lo creen igual 

que nosotros, tirando por tierra las expectativas de limpieza en cualquier 

proceso que se ponga en marcha sea participativo o no. 

No entendemos cómo es posible que en éste Ayuntamiento sea tan 

necesario emplear a personas con la urgencia que se hace, y con pocas 

explicaciones (o ninguna), de porqué se hace así, al igual que dar ayudas 

en casos donde los informes no son digamos nada favorables. Obras 

interminables en las que se reparten en muchos trozos para su complica-

ción a la hora de fiscalizarlas, siendo un vivero de facturas sin fin. Esto es 

lo que hace tener mayoría absoluta que trabaja a DECRETAZO.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

MONS OBSERVANS
Nits d’estiu a la romana
| 6 de juliol | 
“La història novel·lada”
A les 19 h (activitat gratuïta)
| 8 de juliol |
“Quo no vadis”
A les 20 h (Preu: 5 €)
| 14 de juliol |
“88 Infinits”
A les 21.30 h (Preu: 5 €)
| 22 de juliol |
Convivium 
A les 21.30 h (Preu 12 €)
Informació i inscripcions
www.monsobservans.cat

LA BIBLIOTECA
Els dilluns: Racó del Voluntariat per la 
llengua. A les 15.30 h
Taller de costura. A les 17 h
Tàndem. Converses en alemany. A les 
19.15 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 

EXPOSICIONS
Esc@les d’art “Dones al descobert” 
Fins al 30 de juny a la Biblioteca
“Racons”
Fins al 23 de juny a Can Xerracan

I MÉS...
| 21 de juny |
Campanya de donació de sang
de 16.30 a 20.30 h, a la 2a planta de la Bi·
blioteca
| 15 de juliol |
El Vallès Escrema Fest II 
A partir de les 17 h a Can Masferrer




