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crèdits

Can Saurina

•	Farmàcia	Balcells
 C. Riu Mogent, 5
 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	Sampere
 C. Federico Garia Lorca, 12
 Telèfon 93 568 09 47

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

farmàcies de guàrdia gener-febrer 2018
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PARDOS BALCELLS FORN FORN
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SEMPERE FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS FORN MORENO PARDOS

12 13 14 15 16 17 18
FONTCUBERTA MORENO BALCELLS FORN PARDOS SEMPERE SEMPERE

19 20 21 22 23 24 25
PARDOS BALCELLS FORN MORENO SEMPERE FONTCUBERTA FONTCUBERTA

26 27 28
BALCELLS FORN MORENO
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FORN SEMPERE BALCELLS FONTCUBERTA MORENO PARDOS SEMPERE

8 9 10 11 12 13 14
MORENO BALCELLS FORN PARDOS SEMPERE FONTCUBERTA FONTCUBERTA

15 16 17 18 19 20 21
BALCELLS FORN MORENO SEMPERE FONTCUBERTA PARDOS MORENO

22 23 24 25 26 27 28
FORN PARDOS SEMPERE FONTCUBERTA MORENO BALCELLS BALCELLS

29 30 31
MORENO SEMPERE FONTCUBERTA

Per fi podem disposar del nou equipament de Can Saurina. Admetem que 

l’espera ha estat considerable, per això us demano disculpes sinceres. Espero 

que el resultat us agradi. Descobrireu un edifici absolutament renovat, molt 

agradable i molt acollidor, que aplega moltes condicions perquè esdevingui 

un referent per a l’activitat social i cultural del poble.

És cèntric i situat en una zona de vianants, això facilitarà l’accés i la vinculació dels veïns i veïnes als 

seus espais i les activitats que s’hi facin. Seguim així l’impuls de nous equipaments al centre i propers, 

com l’Hotel d’Entitats, en ple funcionament, o el futur nou Centre Infantil a l’edifici de Pintor Mir.

Ràdio Montornès ha traslladat les seves instal·lacions des del mític Can Xerracan a la part superior 

de Can Saurina. Millora així en més i millors espais, amb l’accessibilitat i la seguretat que mereixien 

tant els professionals com els  col·laboradors de la ràdio, i amb la renovació necessària dels equips tèc-

nics que passen d’analògics a digitals. Els nous estudis, amb el seu encant, són un bon marc per donar 

continuïtat a un projecte de comunicació local, comunitari i importantíssim per al nostre poble.

Les noves sales acolliran moltíssimes activitats a partir d’ara i estaran a disposició de les entitats del 

poble, dels artistes i dels creadors, per fer exposicions, xerrades, cursos, etc. Can Saurina ha de tenir una 

agenda estable que convoqui contínuament  la ciutadania a gaudir de la cultura  i  a fer-ne.

S’han habilitat també espais per acollir la seu d’entitats i ja s’hi està instal·lant el Club d’Escacs, que 

millora així el seu funcionament i les seves possibilitats de creixement.

Mereix una menció especial la presència del nostre Terminus Augustalis, figura emblemàtica del 

patrimoni antic de Montornès. Ara tindrà un emplaçament digne i serà més a l’abast de tothom per 

conèixer-lo,  gaudir-lo i valorar la seva importància.

A més, amb Can Saurina s’inicia un nou projecte de senyalització dels equipaments municipals. 

Veureu allà el nou símbol comú que els  identificarà. També podeu veure  la imatge específica pròpia 

de Can Saurina, que pren com a símbol la cantonada de la seva teulada.

Vull reconèixer i agrair especialment l’enorme esforç que ha fet l’equip de comunicació de l’Ajunta-

ment en el desenvolupament de tot el projecte, resolent els problemes, cuidant tots els detalls i liderant 

la reforma i la posada en marxa de Can Saurina. Sense elles no hauria estat 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

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
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El nou centre juvenil s’ubicarà al 
barri de La Bòbila

Durant el desembre s’ha impulsat 
el grup motor de joves que parti-
ciparà en el disseny final del nou 
equipament. El nou centre juvenil 
es construirà en uns terrenys situats 
entre el carrer del Molí i l’avinguda 
d’Icària.

El barri de La Bòbila acollirà el nou centre ju-
venil que s’ha previst construir a Montornès. 
L’edificació es farà en uns terrenys de 1.770 
m2 situats entre el carrer del Molí i l’avinguda 
d’Icària, al costat del Centro Cultural Andaluz i 
de l’Escola d’Hoteleria.

L’Ajuntament va descartar reformar immo-
bles com Can Xerracan o Ca l’Espasell a causa 
de la impossibilitat d’adequar-los a les deman-
des recollides en un procés participatiu en què 

van intervenir més de 800 joves del poble.
Durant els mesos d’octubre i novembre un 

equip tècnic ha informat a l’alumnat dels ins-
tituts i altres col·lectius juvenils dels resultats 
d’aquest procés. Al desembre s’ha creat un 
grup motor que participarà en el disseny final 
del nou centre. 

Un espai a gust del jovent
Entre les demandes del jovent hi ha que l’edi-
fici compti amb un espai exterior; zona de 
descans; sala d’estudi i de treball dotada in-
formàticament; àrea de jocs i videojocs, i un 
espai per a projeccions, concerts i festes de 
petit format. La intenció és que el nou equi-
pament sigui eficient en estalvi energètic i es 
faci amb materials constructius respectuosos 
amb el medi ambient. |

Al desembre ha culminat la segona fase 
dels Plans d’Ocupació Local 2017 amb la con-
vocatòria de 7 llocs de treball que se suma-
ran a les 26 persones contractades a mitjans 
d’any. Les 33 contractacions, d’una durada de 
6 o 9 mesos, han servit per desenvolupar 11 
projectes en diversos àmbits (atenció domici-
liària, campanyes de civisme, brigada munici-
pal d’obres i jardineria, Oficina del barri, Centre 
de Formació d’Adults i serveis administratius). 
El cost ha estat de 520.378,90 €. Des del 2013 
els recursos destinats al POL (inclosos els de 
2017) es xifren en 2.063.155,98 € que han per-
mès la contractació de 179 persones.

Durant les darreres setmanes també s’ha 
convocat la contractació de 7 persones en 
el marc del programa Treball i Formació, sub-
vencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya. En aquest cas, s’ha tractat de 7 llocs 
d’operari de neteja i tractament de residus.  |

Darreres contractacions 
dels POL 2017

Terrenys on s’ha previsT ubicar el nou cenTre juvenil

operaris de la brigada Municipal d’obres conTracTaTs a Través 
dels plans d’ocupació (iMaTge d’arxiu)
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BrEus

Montornès s’ha adherit a la IV Setmana de 
sensibilització sobre els riscos del consum 
d’alcohol amb tallers per a l’alumnat del PTT 
i dels cicles formatius de grau mitjà de l’Insti-
tut Marta Mata. Han anat a càrrec del Crític, 
el Servei de Prevenció en el Consum de Dro-
gues, Pantalles i Riscos associats de la Manco-
munitat del Galzeran. |

Alcohol: menys és millor

“Un somriure per a tothom” Un any 
més, l’Associació Volumont s’ha ocupat 
de la campanya. Ha arribat a 22 famílies 
que reben atenció dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament i a les persones grans del pro-
grama de suport alimentari, que han gau-
dit d’un dinar de Nadal ple de sorpreses.

Les entitats amb La Marató de TV3. 
L’Associació Excursionista Lleure Montor-
nès, la Penya Barcelonista i el Centre de 
Formació d’Adults Marinada s’han sumat 
novament al projecte dedicat, enguany, a 
les malalties infeccioses. 

EN 1 MINUT... 

El BM Granollers visita els joves del programa RAI-ESO. Esportistes d’handbol dels 
equips masculí i femení del BM Granollers van visitar fa uns dies el menjador del programa 
RAI-ESO, que dona suport socioeducatiu a una trentena d’alumnes de secundària. |

Àfrica a Montbarri. L’Espai Cultural Montbarri ha acollit durant el desembre activitats re-
lacionades amb el continent africà, entre les quals una xerrada a càrrec de Bombo N’Dir, 
presidenta de l’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes, i l’exposició “Euroafricans, 
gènere i desenvolupament”. |

Álvaro Ferrer, césar alMeida, Álvaro cabanas i josep reixach del Fraikin bM granollers i esTeFania Monrós, Tilda MaTThijs 
i andrea de la Torre del kh7 bM granollers, aMb aluMnes del rai-eso

boMbo n’dir, duranT la xerrada que va obrir la prograMació
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Més suport a les famílies amb els ajuts i 
les beques de menjador
Durant el curs 2016-2017 es van 
concedir a Montornès un total de 
311 beques de menjador i en el que 
portem de curs ja se n’han atorgat 
351. L’Ajuntament intenta compen-
sar la insuficiència dels ajuts de la 
Generalitat amb aportacions dels 
Serveis Socials del 50%, el 100% i 
altres complements en funció de les 
necessitats de cada cas. 

El curs passat es van destinar a Montornès un 
total de 197.374,03 € en ajuts per a menjador 
d’infants i joves, una xifra que s’incrementarà 
aquest curs. Des dels Serveis Socials de l’Ajun-
tament s’utilitzen diverses fórmules per poder 
cobrir els casos pendents de resoldre per la 
Generalitat, per complementar els ajuts del 
50% atorgats per l’ens autonòmic, i per aten-
dre situacions d’urgència. El departament 
municipal d’Educació també concedeix ajuts 
per als alumnes desplaçats a centres no es-
collits en primera opció. El curs 2016-2017 es 
van atorgar 311 beques, i aquest curs ja s’ha 
arribat a les 351.

L’ajut imprescindible de les entitats del 
tercer sector
Entitats com la Fundació Probitas de l’empre-
sa Grifols juguen un paper fonamental en el 

sosteniment dels ajuts de menjador escolar 
i d’altres com els del casal d’estiu o el servei 
RAI-ESO per a alumnes de secundària. Du-
rant el curs 2016-2017, l’entitat va col·laborar 
amb el RAI-ESO amb la contractació de 3 
monitors i assumint la despesa de 30 àpats 
diaris. També va aportar 2 euros per alumne 
per a un total de 108 escolars per comple-
mentar el 50% de l’ajut de la Generalitat i 7 
euros per infant per als menjadors del Casal 
d’estiu i el Casalet de la Llar d’Infants Pública 

El Lledoner. A més, va col·laborar amb la con-
tractació de 4 monitors que van permetre a 
39 infants i joves amb discapacitat participar 
en el casal d’estiu inclusiu. En total, 85.444,47 
euros sense els quals es faria molt difícil con-
tinuar donant suport a les famílies que més 
ho necessiten.

Probitas ha renovat recentment el seu 
compromís amb el municipi per al curs 2017-
2018. Properament es formalitzarà mitjançant 
la signatura d’un conveni de col·laboració. |

Menjador de l’escola MogenT (iMaTge d’arxiu)
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El departament municipal d’Ocupació, Pro-
moció Econòmica i Comerç (OPEC) ha en-
gegat els dos darrers mesos formació per a 
l’especialització professional i la recerca de 
feina amb la finalitat d’ampliar les opcions 
d’ocupació dels participants. 

S’han impartit diversos cursos sobre cons-
trucció per a persones usuàries de la Borsa 
de treball i per a les contractades en els Plans 
d’Ocupació Local. També s’han fet sessions 
formatives per ajudar en la recerca de feina 
en col·laboració amb la Diputació a 38 per-
sones inscrites en la borsa.

D’altra banda, els 5 joves del programa in-
tegral Endavant Jove! van visitar fa unes set-
manes el Jardí Botànic del Parc de Montjuïc 
per conèixer de primera mà el treball que 
s’hi fa en jardineria i horticultura. Endavant 
Jove! és un projecte subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons So-
cial Europeu. |

Formació per tenir més 
opcions d’ocupació

El “Gran Recapte” recull 9.632 kg de menjar a Montornès.	Enguany s’ha recaptat 
a l’entorn de 230 kg més que l’any passat. Càritas, amb el suport del departament 
municipal de Serveis Socials, distribuirà els aliments entre les 500 persones que atén 
l’entitat local. |

Can Campa celebra 50 anys. En reconeixement, l’alcalde, José A. Montero, va lliurar 
a Josep Maymó, propietari de l’establiment, l’escultura dels Gegants de Montornès. 
Abans de ser hotel, Can Campa va ser parada de productes de pagès, un bar i l’única 
pensió del poble. |

l’alcalde josé a. MonTero aMb josep MayMó, propieTari de l’hoTel, i personal de l’esTabliMenT. 

volunTària en un punT de recollida d’aliMenTs

joves del prograMa Endavant JovE! al jardí boTànic
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Alumnes de Marinada visiten l’Ajuntament.	Estudiants de tercer de l’Escola Mari-
nada van visitar el 5 de desembre la Casa Consistorial. L’alcalde, José A. Montero els 
va rebre i els va fer de guia. |

Reconeixement a les entitats, font 
de vida sociocultural

la columna dE l’Entitat

Somos una asociación de jóvenes africa-
nas subsaharianas. El nombre de “Melanin” 
hace referencia a la melanina, un pigmen-
to oscuro que produce la coloración de la 
piel, el pelo y los ojos. 

Nuestro primer objetivo es poder lle-
gar a eliminar estereotipos de sociedad 
actual, ya que consideramos que aunque 
la sociedad está avanzada aún hace falta 
dar un paso más allá. Otra prioridad que 
tenemos en mente es el hecho de dar-
nos soporte entre el colectivo de jóvenes 
subsaharianas y poder mostrar nuestra 
cultura, una cultura rica y diversa muchas 
veces desconocida. Por otro lado, tam-
bién vamos a ayudar a varias ONG que 
trabajan con niños y niñas huérfanos de 
África subsahariana para contribuir a que 
tengan un futuro mejor. Melanin agrupa 
personas a nivel provincial y estamos tra-
bajando para que pueda llegar a todas las 
localidades.

Para poder conseguir todos estos obje-
tivos realizamos actividades en el munici-
pio y alrededores para recaudar fondos. 
Hemos participado en la “Mostra de curt-
metratges”, el intercambio gastronómico 
“Tastamons” o la “Mostra d’entitats”. Toda 
persona que esté interesada en la causa 
de la asociación puede participar en las 
actividades que realizamos o hacer dona-
tivos de objetos que no utilice.

Para más información: 
asociaciónmelanin@gmail.com 
667 34 11 20/ 627 79 99 96/ 673 58 01 77 
También puede encontrarnos cada últi-
mo domingo del mes en el Hotel d’Enti-
tats C/Blas Infante, nº 7	|

Una nueva entidad en 
Montornés

L’Esplai Panda, la Colla de Drac i 
Diables, la Penya Pere Anton, l’As-
sociació Melanin i el grup de teatre 
La Faràndula han estat els guardo-
nats en els primers Premis de reco-
neixement a les entitats sociocultu-
rals de Montornès.

A finals de novembre es va fer el lliurament 
dels primers Premis de reconeixement a 
les entitats socioculturals que ha convocat 
l’Ajuntament. Un total d’onze associacions del 
poble havien presentat la candidatura a algu-
na de les categories dels premis.

associacions guanyadores de la priMera edició dels preMis de reconeixeMenT a les enTiTaT socioculTurals

L’Esplai Panda ha obtingut el guardó a l’en-
titat que afavoreix més la cohesió social i la 
igualtat. Com a entitat més participativa i im-
plicada en la vida del municipi, s’ha escollit la 
Colla de Drac i Diables i el premi al projecte 
més engrescador ha estat per a la Penya Pere 
Anton. La dotació de cada guardó és de 200 €.

També hi ha hagut una menció a l’Associa-
ció Melanin, com a grup de nova creació, do-
tada amb 100 €, i un darrer premi del públic, 
dotat també amb 100 €, per al grup de teatre 
La Faràndula. En aquest darrer cas, l’elecció es 
va fer per votació popular durant la Mostra 
d’Entitats celebrada l’11 de novembre. |
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El vEïnat opina... 

M’ha agradat molt 

l’edifici, trobo que és molt 

modern. M’ha impactat 

la pedra, el Terminus Augustalis que abans 

estava a Can Xerracan com amagat i ara se li 

dona la importància que té, i llueix molt més. La 

sala per a escacs és molt xula, i més gran, el meu 

fill fa escacs i aquí hi ha més espai.

Natàlia MoreNo DuráN
42 anys

Son instalaciones 

guapísimas. Estoy muy 

contento de que se 

puedan tener en Montornès. Me alegra que la radio 

esté en el centro del pueblo. La verdad es que Can 

Saurina ha quedado bonita, facilita el acceso y se 

podrán hacer otras actividades ya que tiene salas 

muy polivalentes. Lo que más me gusta es la radio.

Em sembla molt bonic, 

sales espaioses i sobretot 

molt modern. M’ha agra-

dat molt especialment la Sala 2 perquè es podran 

realitzar moltes xerrades i conferències.

La sala d’exposicions és molt amplia. També m’ha 

impressionat l’arxiu de la ràdio, és un espai molt 

bonic. Desitjo molta sort a Can Saurina.

PeDro HerNáNDez 
izquierDo
70 anys

M. lourDes rosell 
Pellicer
48 anys

El edificio me ha dejado 

perplejo, la restauración 

es chulísima. Sobre todo 

la parte de la radio, pero también las salas que son 

amplias y luminosas y con la posibilidad de alber-

gar varias propuestas, lo que le da más polivalen-

cia al equipamiento. Todo esto es para el pueblo y 

está muy bien.

Jesús lóPez García
53 anys

Los espacios son muy 

amplios, el edificio muy 

luminoso y la radio está 

muy bien. La Sala 2 es céntrica y polivalente, lo 

que permitirá hacer muchas más actividades. Me 

ha dado un poco de pena que no se conservara la 

antigua fachada o el rosetón que formaban parte 

del patrimonio sentimental de Montornés.

Molt xules. M’ha agradat 

molt la distribució de 

tots els espais. El museu 

a l’entrada, la ràdio al pis de dalt i el lloc és molt 

agradable. M’ha agradat molt sobretot l’expo-

sició del Castell de Sant Miquel, veure aquestes 

imatges m’ha semblat molt interessant.

susaNa roDríGuez 
FerNáNDez
45 anys

Blai Garcia roDriGuez 
11 anys

Què et semblen les noves instal·lacions de Can Saurina?

Can Saurina, un nou espai de referència per a la cultura local
Més de 300 persones van visitar el nou 
equipament cultural de Can Saurina 
durant les jornades de portes obertes 
que s’hi van dur a terme el primer i 
segon dia del mes desembre.
La casa va ser consistorial de l’any 
1947 fins al 1978 i casal de la Gent 
Gran del 1980 fins al 2007.

Can Saurina, la casa d’estiueig construïda a la 
dècada de 1920, ha engegat una nova etapa 
convertida en un equipament dotat per ser un 
nou referent dels esdeveniments culturals del 
poble. És, també, la seu dels nous estudis de 
Ràdio Montornès i l’emplaçament d’exposició 
permanent del Terminus Augustalis, la pedra 
de terme del primer quart del segle I dC i loca-
litzada a Montornès el 1998.

L’edifici reformat disposa de sala d’exposi-
cions, sala d’actes, espais de reunió i acull el 
Club d’Escacs Montornès. Destaca en la seva 
façana de l’avinguda de l’Onze de Setembre, la 

distinció d’equipament municipal que també 
s’incorporarà a partir d’ara a altres centres del 
municipi.

Gairebé 330 persones van passar per l’equi-
pament durant les portes obertes celebrades 

acte iNstitucioNal De PreseNtació a la sala 2

exPosició “els secrets Del castell De saNt Miquel. PriMera caMPaNya D’excavacioNs (2016)”

esPais De reuNió a la PlaNta Baixa iNterior De l’eDiFici

terMiNus auGustalis

estuDis De ràDio MoNtorNès

DistiNció D’equiPaMeNt MuNiciPal

a començament de desembre. Els visitants van 
poder seguir l’exposició “Els secrets del castell 
de Sant Miquel. Primera campanya d’excava-
cions (2016)” sota el guiatge de l’arqueòleg 
Ferran Díaz. També es va poder veure la sala 
d’actes multimèdia en funcionament, amb la 
projecció del documental Festes, tradicions i 
lleure de la col·lecció “Parlem de Montornès” i 
visitar les dependències de l’emissora munici-
pal. A més, el Club d’Escacs va fer unes quan-
tes partides d’exhibició. |
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Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

Can Saurina acull, en règim d’exposició permanent, el monument 
epigràfic que coneixem com a Terminus Augustalis. El 23 de no-
vembre passat va ser traslladat procedent de la galeria d’art de Can 
Xerracan. La nova ubicació de la peça en un extrem del vestíbul 
principal de la cèntrica casa del carrer Major la fa més visible i li 
atorga el lloc de rellevància que es mereix.

Els tres blocs de pedra es van trobar cap a 1976 en el curs de 
les obres de la fàbrica Eaton Livia SA, aleshores situada al Polígon 
Industrial el Congost, prop de l’autopista. La seva ubicació en una 
zona privada de l’empresa va fer que durant més de vint anys no 
es conegués de forma pública la seva existència.

Als inicis de 1998, el senyor Francisco José Hernández, durant 
una visita laboral a la fàbrica, es va adonar de la presència dels 
blocs amb inscripcions antigues, va fotografiar-los amb prèvia au-
torització dels directius i va fer extensiva la troballa perquè els àm-
bits administratiu i acadèmic actuessin en conseqüència. 

Així és com la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Montor-
nès i l’empresa Eaton Livia SA van col·laborar perquè l’element fos 
estudiat per experts de la Universitat Autònoma i fos preservat en 
un espai especial de Can Xerracan.

Tan important és aquest monument? Doncs sí. Es tracta d’una 
fita de delimitació del territori de dues ciutats en època de l’em-
perador August (finals del segle I aC i principis del segle I dC), un 
senyal de la via pública que, per la seva forma i el seu volum, cons-
titueix un exemplar únic dintre de l’epigrafia romana del nostre 
país. El terminus de Montornès documenta per primera vegada un 
terme territorial romà a Catalunya.

La col·locació d’aquesta pedra de terme s’ha de situar en el 

Tan important és el Terminus Augustalis?

| Arxiu obert |

context històric de reestructuració a gran escala del territori amb 
obres en vies i ponts, i de la fundació de les ciutats. Una remodela-
ció global inspirada per l’emperador Agripa i executada en temps 
d’August, a finals del segle I aC. Com que el text que es veu en 
dues de les cares del terminus està seccionat, no es pot saber de 
quines ciutats indicava els límits. Tanmateix, per proximitat geo-
gràfica, podrien ser Iluro, Baetulo, Ausa, Lauro o Barcino.

Són dos blocs de gres que encaixen i un coronament motllurat. 
La cara posterior, la que es veu des de l’interior de Can Saurina, 
hauria estat adossada a alguna altra estructura, ja que es troba 
grollerament desbastada. Per tant, cal pensar que el monument 
estava format per més fragments de pedra i que en conjunt for-
maria un altar de reconeixement i culte a l’emperador. |

el tErminus augustalis a can saurina
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L’Escola Marinada participarà en un 
concurs internacional de robòtica. 
El centre ha estat escollit per compe-
tir durant tres cursos en la FIRST LEGO 
League, un certamen que organitza la 
Fundació Scientia i que posa a prova el 
jovent a través de desafiaments temà-
tics relacionats amb la investigació, la 
resolució de problemes i la ciència.

Plans per Cap d’any. El Centro Cultu-
ral Andaluz proposa una festa al Pavelló 
Municipal per donar la benvinguda com 
cal a l’any nou. Es poden consultar els 
detalls a www.montornes.cat.

EN 1 MINUT... 

BrEus

La Taula per la Igualtat ja s’ha posat en mo-
viment. La primera acció del grup ha estat 
sumar-se a la campanya de sensibilització 
promoguda per l’Institut Català de les Dones 
Per una Catalunya lliure de violències sexuals. 
Demanen que el veïnat també s’hi sumi des-
carregant-se el cartell de la campanya, fent-
se una fotografia i compartint-la a les xarxes 
socials amb l’etiqueta #JOTAMBÉ i anomenant 
l’@icdones.

El nou òrgan, nascut arran de l’aprovació 
del segon Pla d’Igualtat de Montornès, es 
va presentar com un espai participatiu per 
treballar per un municipi més igualitari, en 
el marc dels actes programats amb motiu 
del 25N, Dia Internacional contra la Violència 
Masclista.

A la trobada, es va definir el funcionament 
d’aquest nou òrgan i les seves principals línies 
d’actuació. La Taula per la Igualtat es tornarà a 
reunir al gener. |

Primeres passes de la Taula 
per la Igualtat

Un total de 287 fotografies en el Ral·li fotogràfic de Sant Sadurní. Hi han par-
ticipat 32 persones amb 287 fotografies. Durant el lliurament de premis hi va haver 
un record especial per a Àlex Blanco un dels guardonats, desaparegut recentment. |

Els millors microcontes de 2017

La Cavalcada de Reis, més 
participativa i solidària

El relat “Confessions”, de Carles Castell, ha estat 
el guanyador de la setena edició del Premi Font 
de Santa Caterina de Microcontes. L’accèssit ha 
estat per a “L’instant”, de Maria Aulinas. A més, 
el jurat ha fet una menció especial al conte “La 
sort”, d’Olga Garcia.

El certamen, organitzat per l’Oficina de Ca-
talà de Montornès i l’Ajuntament, ha obtingut 
una gran participació amb 166 relats. El con-
curs té caràcter biennal i s’organitza al municipi 
des de l’any 2005. |

El proper 5 de gener els Reis d’Orient passaran 
per Montornès acompanyats d’una comitiva 
d’honor. A més de les AMPA de les escoles Sant 
Sadurní, Palau d’Ametlla, Can Parera, Marinada 
i l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de 
Teatre, enguany participaran en la Cavalcada 
les colles de Geganters i Diables i les comissi-
ons de Festes i de Convivència de Montornès 
Nord. A més, es repartiran fins a 1.000 kg de ca-
ramels tous de comerç just, una iniciativa con-
junta dels departaments de Cultura i Festes i 
Cooperació de l’Ajuntament. La comitiva sorti-
rà a les 17 h des del Casal de Cultura i arribarà 
a El Sorralet, on els infants que encara no ho 
hagin fet podran lliurar la carta als reis. | darrera visiTa dels reis d’orienT a MonTornès

sessió de Treball de la Taula per la igualTaT, a l’hoTel d’enTiTaTs

carles casTell, olga garcia i Maria aulinas, preMiaTs al 7è 
preMi FonT de sanTa caTerina de MicroconTes

alguns dels guanyadors del ral·li FoTogràFic. vícTor blanco, josé anTonio pérez, raquel sÁnchez, juan Manuel borrero, 
pep encinas, pere sabaTés, chari pérez i MarTín MoTa.
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La XVI Nit de l’Esport reconeix els millors de la temporada

l’equip inFanTil kaTa MixTe del club karaTe MonTornès, Millor equip inFanTill’equip veTerà Masculí de cros del club aTleTisMe MonTornès, Millor equip sènior 

javier lópez del club aTleTisMe MonTornès, 
Millor esporTisTa sènior 

MeriTxell lópez del club TriaTló MonTornès, 
preMi sènior a la consTància

àlex villa del club d’escacs MonTornès, 
Millor esporTisTa inFanTil

lucía barberÁ del club aTleTisMe MonTornès, 
preMi inFanTil a la consTància

naiara Moreno del club karaTe MonTornès, 
Millor esporTisTa sènior

anTonio sÁnchez del club karaTe MonTornès, 
preMi sènior a la consTància

judiTh anguera del club karaTe MonTornès, 
Millor esporTisTa inFanTil

kevin gonzÁlez del club FuTbol MonTornès, 
preMi inFanTil a la consTància

Més de 400 persones es van donar cita l’1 de desembre a la Carpa Polivalent El Sorralet per premiar els esportistes 
locals més destacats de la temporada 2016-2017. També es van fer distincions a entitats esportives i a persones vin-
culades a aquest àmbit.
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Nou pressupost 2018, nous projectes

Hem aprovat el pressupost del 2018. La situació 

econòmica i social de Montornès no ens permet 

abaixar la guàrdia. La política social es manté (ajuts, beques, política 

educativa, d’igualtat o d’ocupació) i suposa un gruix important de la 

despesa, però ajuda a pal·liar la precarietat de moltes famílies.

En l’àmbit de serveis s’inclouen dues novetats. La primera és que, per 

primera vegada, hi haurà un servei de manteniment del clavegueram 

que permetrà fer millores en punts que presenten deficiències. La segona 

és un impuls en el servei de recollida d’escombraries amb un canvi de 

sistema de recollida, la substitució de contenidors i nous serveis com el 

de recollida de la poda.

També és un pressupost marcat per l’execució de dues grans inver-

sions: la reurbanització del carrer Llibertat i la construcció de l’escola 

Palau d’Ametlla, però també per la millora de la resta d’escoles. El 

carrer Llibertat és la darrera obra del projecte de Llei de Barris i hem 

volgut prioritzar-la per obtenir el màxim retorn del cost per part de la 

Generalitat, que està obligada a cobrir-lo malgrat que hagi retallat el 

termini d’aquesta llei. Així disposarem de més diners per destinar a altres 

inversions. 

Malgrat les restriccions pressupostàries del Ministeri d’Hisenda, durant 

el primer trimestre de l’any inclourem partides per al nou centre juvenil i 

pels projectes del Centre de Dia, Residència i Casal d’Avis. Durant el 2018 

es posarà en marxa el nou Centre Infantil a Pintor Mir. 

Us desitgem bones festes i una millor entrada d’any!

Pressupostos 2018, per fi, a temps 

Els darrers temps la ciutadania ha vist con-

vulsionada la seva convivència. Massa sovint hem vist com la política 

s’ha convertit en part del conflicte en lloc de ser part de la solució als 

problemes reals de les persones. 

Amb la responsabilitat que hem exercit sempre, hem intentat cercar 

els acords necessaris per aconseguir la millora i el benestar dels nostres 

veïns i veïnes. Fruït d’aquesta feina i negociació, els socialistes de Mon-

tornès donem suport als pressupostos municipals d’enguany. 

Entre els compromisos als quals hem arribat amb el govern municipal 

es troben, entre altres, donar un impuls real al comerç local, la tramitació 

de la targeta rosa o iniciar el servei de compulsa de documents. Però el 

que ha decantat finalment el nostre vot afirmatiu ha estat el compromís 

ferm (2018-2019) per trobar finançament per al Centre de Dia i Residèn-

cia o la construcció de nou casal juvenil al centre del municipi.

Confiem que aquests pressupostos han de ser el principi d’una 

nova etapa d’entesa per a la millora de la ciutadania. Continuarem 

treballant perquè acords com aquest, s’ampliïn  i puguem assolir nous 

reptes i  abordem d’altres que els montornesencs i montornesenques 

necessitem de manera urgent.

També volem posar de manifest, que ens alegra profundament que 

els pressupostos 2018 s’aprovin abans de finalitzar l’any, una de les 

nostres reivindicacions.

Aprofitem aquest espai, per desitjar-vos a tots i totes bones festes i feliç 

any nou!

155

L’aplicació de l’article 155 per part del PP, amb el 

suport de C’s i del PSOE, ha suposat l’atac més gran a les nostres institu-

cions des de la restitució de la Generalitat al 1977. Des del primer dia era 

patent que els objectius marcats per l’executiu espanyol eren excuses de 

mal pagador i que el seu ànim era només una venjança inquisitorial per 

la celebració del referèndum de l’1O i la declaració de la República.

Ens van parlar de «retornar a la normalitat», però el que ens han 

portat en realitat és l’anormalitat. L’anormalitat és destituir un govern 

legítim democràticament elegit. L’anormalitat és acusar persones bones 

i honestes de sedició i rebel·lió per castigar les seves idees polítiques, 

seguint els vells cànons franquistes. L’anormalitat és empresonar la Presi-

denta del Parlament, el Vicepresident, consellers i conselleres i líders de la 

societat civil, atribuint-los una violència que no ha existit mai.

L’anormalitat és que, durant aquesta darrera campanya electoral, es 

prohibissin les paraules «democràcia», «llibertat», el color groc o, fins i 

tot, passejar pel carrer a persones que duien bufandes grogues perquè es 

feia un acte del PP a prop. L’anormalitat és tancar 200 llocs web per les 

seves idees polítiques.

L’anormalitat és que la Generalitat estigui governada pel PP, el partit 

polític més corrupte d’Europa i una força política residual al nostre país 

on al Parlament mai ha superat el 13% de representació.

No defallim, seguim i pensem que la democràcia sempre guanya!

¿Campaña en Montornès del Vallès?

Alguien puede pensar que hay cierta socarronería en 

esta pregunta a tenor del período en que estamos. Sin 

embargo, la adaptación del inicio de las obras a lo que resta de tiempo 

hasta las elecciones municipales nos hace pensar que nuestro alcalde 

va preparándose el terreno para un placentero “baño de populismo” 

pre-electoral y, aunque sea prematuro decirlo, son ya muchos los años 

de gobierno municipal e indicios que nos descubren un mal uso de 

estas “técnicas”. En los primeros meses del gobierno de Montero (allá 

por el 2015) vimos como se aprobaban con “urgencia” algunos proyec-

tos como el de la reforma del teatro, el inicio de la modificación de 

cambio de uso para ubicar la nueva escuela de primaria o el proyecto 

de urbanización de Can Xec. Alguno de ellos incluso llegó a ponerse en 

marcha, como es el caso del teatro. A día de hoy las obras no se han 

iniciado y su coste ya ha aumentado en un 50% sobre lo inicialmente 

estimado y, lo que es peor, fue aprobado por el rodillo del gobierno 

comunista en un pleno. Dinero de todos que servirá, entre otras cosas, 

para llenar la publicidad panfletera que esconde su ineficiente gestión 

pública. Del proyecto inicial de can Xec mejor que les pidan opinión a 

sus propios vecinos porque, si bien se aprobó hace ya más de un año, 

dada la alergia de nuestro alcalde a las propuestas de la oposición o de 

los vecinos, hasta que no “choca” con la realidad es capaz de defender 

lo indefendible. Bones festes i feliç 2018.
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Les nostres prioritats per a Montornès

En primer lloc voldria anunciar que els propers núme-

ros de Montornès Viu els nostres escrits estaran dedicats 

a les millores que creiem que Montornès necessita i es mereix, que quedi 

clar que l’ordre en què aniran apareixent els escrits no respon a un ordre 

de prioritat, creiem que totes les millores  són, o seran, prioritàries. 

Avui voldria parlar del barri de Montornès Nord. L’any 2009 la Generali-

tat de Catalunya ens va aprovar una subvenció del 50% per a projectes al 

barri de Montornès Nord per un import de 9.990.000.€. Aquests projectes 

o actuacions anaven destinats a la millora de l’espai públic, la dotació 

d’espais verds, la rehabilitació i l’equipament dels elements col·lectius 

dels edificis,  i equipaments per a l’ús col·lectiu. Aquests projectes havien 

de materialitzar-se en un termini de 7 anys, en arribar el venciment es va 

demanar un ajornament del termini i la Generalitat van donar 2 anys 

més, és a dir, que el venciment total arriba el Juliol de 2018. Després 

de 7 anys d’obres i de temps perduts, ara ens agafen  les presses per no 

perdre el 50% subvencionable i, és clar, es presenta als veïns un projecte 

de remodelació del carrer Llibertat amb un cost de 3.153.713.90 € del 

qual Montornès pagarà la meitat. És clar que els veïns ho van acceptar, 

igual que ho farien amb qualsevol projecte que millorés el seu entorn. La 

nostra discrepància és que d’aquests diners s’haurien de beneficiar tots 

els veïns del barri i no solament els d’un carrer.
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Tiempos de incertidumbre

Unos presupuestos anuales que sean participativos y 

sociales quedan muy lejos en Montornés ya que “son unos 

presupuestos que crean incertidumbre, que son clientelistas, sectarios y 

con inversiones poco claras”.

En el último mes hemos crecido hasta el 15% de parados teniendo 

varios polígonos industriales donde se sigue contratando personal, ¿qué 

hace el Ayuntamiento? Sigue la gran desigualdad en el empleo y paro en 

Montornés, más del 55% de parados son mujeres, nuestros jóvenes hasta 

35 años son los más afectados de la comarca y con una población extran-

jera de más del 11%, por ello decimos que ahora no se hace suficiente por 

ellos en Montornés. Obras faraónicas como la calle Llibertat de Montornés 

Norte con un coste inicial de más de 3,3M€, obras que sin terminarse sigue 

subiendo su coste, socialmente dejan mucho que desear, y un largo etc. 

que nos hace pensar que el próximo año será incluso peor, ya que el dinero 

que teníamos en el remanente de tesorería, se está acabando. 

Catalunya está viviendo la mayor crisis social, política, y pronto veremos 

la económica. El gran error del independentismo ha sido la falta de 

atractivo entre las empresas de Cataluña para invertir. La evidencia de 

ello, aunque constantemente negada por los partidos independentistas, 

es conocida. La clase trabajadora no es independentista en Cataluña, y 

en Montornés quienes nos gobiernan, no lo han tenido en cuenta, dando 

lugar al miedo en las empresas de dar opciones a nuestros ciudadanos/as.

Bones festes!
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