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crèdits

Millores al Complex Esportiu 
Municipal

• Farmàcia Balcells 
(Abans Yañez)

 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 
(Poligono)

 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 febrer-març 2018
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Presentem les darreres millores que s’han fet a les instal·lacions del Complex 

Esportiu Municipal per continuar amb el compromís d’actualitzar-les, repte 

que vam adquirir quan vam recuperar-ne la gestió. És molt important que es conegui i es valori aquest 

esforç que fem tots plegats, i també que s’ofereixen uns preus molt assequibles.

Com sabeu, ja es va fer una primera fase de reparacions, obres i molts canvis a causa de l’estat 

lamentable en què es trobava tot, com a fruit de la deixadesa i la manca d’inversió de l’empresa con-

cessionària. Voler fer negoci amb un servei públic va portar a aquella situació.

En aquests moments podreu comprovar els canvis en les sales habituals i en nous espais per a 

activitats. L’objectiu és poder oferir uns serveis de qualitat que haurem de mantenir entre tots plegats. 

Com si fos casa nostra. A més, s’ha fet una enorme inversió en la maquinària, oculta sota la piscina, 

que garanteix el funcionament correcte i compleix les normatives actuals, sobretot per qüestions de 

seguretat i salut.

S’han posat en marxa nous sistemes informàtics per regular els accessos i la gestió de les dades 

dels usuaris, però també les activitats i els serveis. Així iniciem una nova etapa d’impuls de nous usos 

digitals que han d’anar millorant les prestacions de les instal·lacions.

Tots aquests canvis, complexos i il·lusionants, requereixen un enorme esforç de tot l’equip professio-

nal i tècnic a qui volem agrair especialment que hagin liderat i fet possible aquestes millores. 

També volem agrair la bona disposició de tots vosaltres, els usuaris i usuàries, que amb la vostra 

comprensió i paciència heu acceptat les molèsties que s’hagin pogut produir i seguiu confi ant en 

aquest servei. Des d’aquí també us fem arribar disculpes i reconeixement.

En defi nitiva, així és com entenem que han de funcionar, créixer i consolidar-se els serveis públics, 

amb la implicació de totes les parts i amb una il·lusió i comprensió recíproques. El complex esportiu és 

de tothom i l’hem de defensar conjuntament.

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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Habitatge públic de lloguer per a 
joves, assequible i de qualitat

L’Ajuntament ha obert la prime-
ra convocatòria per accedir a ha-
bitatges municipals de lloguer. Es 
preveu adjudicar cinc pisos a joves 
d’entre 18 i 35 anys. El termini de 
sol·licitud romandrà obert fi ns al 23 
de març. 

Aquest febrer s’ha obert la primera convoca-
tòria per accedir a habitatges municipals de 
lloguer. S’adreça a joves d’entre 18 i 35 anys, o 
que en tinguin entre 16 i 18 i estiguin judicial-
ment emancipats. 

Per a l’adjudicació es tindrà en compte els 
ingressos de les persones sol·licitants, la situa-
ció laboral, l’antiguitat al municipi o la condi-
ció de família monoparental o nombrosa. Els 
contractes seran de 3 anys, prorrogables any 

a any a un màxim de 3 anys més. Les quotes 
mensuals s’establiran en funció dels ingressos 
i la tipologia de les unitats de convivència se-
leccionades i se situaran entre el 18 i el 30% 
dels guanys.

Les sol·licituds es poden presentar fi ns al 
23 de març a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana. 
També hi ha la possibilitat de fer-ho en línia 
adjuntant la documentació requerida a www.
montornes.cat/habitatgejove.

Cinc pisos per a unitats de quatre persones
L’Ajuntament va adquirir els cinc pisos que es 
posen a disposició del jovent durant l’any 2016. 
Al llarg del 2017 i 2018 els ha rehabilitat i equi-
pat. Els habitatges disposen de menjador, cui-
na, bany i dues habitacions dobles, la qual cosa 
permet una ocupació de fi ns a 4 persones. |

L’Ajuntament ha atorgat 208.299,34 € en ajuts 
per a la rehabilitació dels elements comuns 
de deu escales dels edifi cis inclosos en l’àmbit 
d’actuació del Projecte d’Intervenció Integral de 
Montornès Nord. Els ajuts cobreixen el 50% del 
pressupost protegible de les obres i el 75% en 
cas que hi hagi una ordre d’execució de l’Ajunta-
ment per l’existència d’elements en risc.

En total, 43 comunitats de propietaris s’han 
benefi ciat de les quatre convocatòries que 
s’han dut a terme des de 2013. S’hi han dedicat 
628.299,63 € que han servit per fi nançar, entre 
altres coses, l’arranjament de façanes, cobertes, 
millora de l’accessibilitat i, en alguns casos, a 
instal·lació d’ascensors. També s’han dut a ter-
me actuacions per reordenar les antenes para-
bòliques instal·lades irregularment a les façanes 
dels edifi cis. Per a aquest tema s’han concedit 
33.674 € d’ajuts a un total de 50 escales. |

Deu comunitats de 
Montornès Nord reben 
ajuts per rehabilitar els 
seus edifi cis

la cuina d’un delS PiSoS de lloguer, gaireBÉ enlleStida

rehaBilitació d’ediFiciS a montornÈS nord
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BREUS

La Policia Local va practicar al mes de gener 
dues detencions durant un control preventiu 
de trànsit. Als detinguts, veïns de Montornès i 
sense antecedents, se’ls va intervenir embol-
calls i bosses de diverses substàncies possible-
ment preparades per a la distribució, així com 
790 euros en efectiu i tres telèfons mòbils. |

Dues detencions per 
presumpte tràfi c de drogues

Arranjaments a la Baixada de l’esglé-
sia. Les obres inclouen l’ampliació de les 
dues voreres de la cruïlla dels carrers de 
Bartomeu Sala i Baixada de l’església per 
millorar l’accessibilitat. El cost inicial és de 
8.965,70 euros.
 
Quarta convocatòria per accedir a un 
hort social. Fins al 12 de març romandrà 
obert el termini per presentar la sol·licitud i 
optar a una de les 21 parcel·les disponibles. 
Els contractes tenen una durada de 4 anys.

EN 1 MINUT... 

El pressupost de 2018 destina més 
d’1,5 milions d’euros a inversions

Els centres educatius, actuacions ur-
banístiques als barris, la reforma del 
teatre, la de la plaça de la Pèrgola, la 
renovació dels contenidors i la millo-
ra de la xarxa de clavegueram són 
les inversions més destacades per a 
aquest any.

El pressupost manté el compromís d’acció 
municipal en programes per a persones i 
famílies en situació més complicada, en la 
millora de l’ocupació i en l’atenció a les ne-
cessitats bàsiques del veïnat. També dona 
impuls a actuacions comunitàries en els àm-
bits d’educació, gent gran, joventut, infància, 
igualtat, esports, cultura i festes.

Previsió econòmica de 22.411.534,20 euros
La previsió econòmica, que el Ple va aprovar 
defi nitivament en la sessió del dia 18 de ge-
ner, és de 22.411.534,20 euros, un 1,78% més 
que l’any anterior. 

Més d’1,5 milions d’euros en inversions
Les inversions més signifi catives van destina-
des als centres escolars; a actuacions urba-
nístiques als barris; a les reformes de la plaça 
de la Pèrgola i del teatre; a la renovació dels 
contenidors i a la millora de la xarxa de cla-
vegueram.

Foment de l’ocupació
Els Plans d’Ocupació (POL), amb un import a 
l’entorn dels 500.000 euros, tornen a aparèi-
xer per cinquè any consecutiu. Fins al 2017, 
els POL han suposat la contractació de 179 
persones per treballar en 69 projectes mu-
nicipals.

Serveis a les persones
El 2018 es dedicaran 338.998 euros a l’àmbit 
escolar i 688.000 euros a programes d’aten-
ció social.

Continuïtat per al Projecte d’Intervenció 
Integral de Montornès Nord
El pressupost de 2018 continua donant su-
port a actuacions del Projecte d’Intervenció 
Integral de Montornès Nord, malgrat l’aca-
bament de la pròrroga el 30 de juny, fi xada 
per la Generalitat. 

Destaquen les obres de reurbanització del 
carrer de la Llibertat; el Servei de Mediació 
Ciutadana i el d’Informació i Atenció a les 
Dones (SMC i SIAD), i el programa “Treball als 
barris”.

Increment dels ingressos
Tot i la reducció de l’IBI urbà, es preveu un 
increment en la recaptació d’impostos direc-
tes per l’augment del 2,2% del padró. |

material intervingut durant l’actuació Policial
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Montornès, a un pas de la creació 
del Consell d’Empreses

Una nodrida representació de l’em-
presariat local i de la comarca, així 
com representants sindicals, van as-
sistir fa uns dies a la presentació del 
projecte per a la posada en marxa 
del Consell d’Empreses de Montor-
nès. La intenció és que es constitu-
eixi entre els mesos de març i abril.

El nou consell es proposa com un òrgan con-
sultiu i deliberatiu de participació sectorial, 
que tindrà com a fi nalitat l’anàlisi, impuls i 
seguiment de propostes i projectes que fo-
mentin el desenvolupament econòmic del 
municipi i la millora de l’ocupació.

La seva creació és una de les accions incloses en 
el Pla d’Actuació Municipal vigent fi ns a l’any 2019.

Les principals línies de treball del Consell 
d’Empreses s’agrupen en tres eixos: Territori i 
sostenibilitat, Ocupació i formació, i Promoció 
de l’economia local.

L’acte de presentació va comptar amb la 
presència de l’alcalde, José A. Montero, i del 
regidor delegat de l’Àrea d’Acció Social, Jordi 
Delgado i va anar a càrrec del departament 
municipal d’Ocupació, Promoció Econòmica 
i Comerç de l’Ajuntament.

Entre els convidats hi va haver represen-
tants d’una cinquantena d’empreses de l’en-
torn així com dels sindicats. 

La intenció és que el consell es pugui cons-
tituir formalment entre els mesos de març i 
abril i que la primera sessió de treball es pugui 
convocar al juny. |

L’alumnat del Pla de Transició al Treball (PTT) 
d’auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i 
soldadura participa aquest curs en un taller 
teòric i pràctic sobre productes abrasius i ei-
nes de tall.

El taller, que imparteix l’empresa PFERD a 
les instal·lacions del PTT a la Masia El Molí, ha 
estat possible gràcies a la intermediació de 
l’establiment Hidralair. Aquest és un exemple 
més, com també ho són Henkel i Autolica, de 
col·laboració de les empreses de l’entorn amb 
la formació professional del jovent. |

Suport formatiu de les 
empreses al PTT

acte de PreSentació a la Sala d’acteS de l’aJuntament

SeSSió dirigida Per eXPertS de l’emPreSa autolica

Formació de l’emPreSa henKel
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Millora de la connectivitat a la riera 
de Vallromanes
Els ajuntaments de Montornès i Vilanova, i el 
Consorci Besòs Tordera han signat un conve-
ni de col·laboració per projectar una passera 
a la riera de Vallromanes al camí fl uvial del 
Mogent. També s’estudiarà la viabilitat d’una 
altra passera al costat de la BV-5001 per fa-
cilitar l’accés a Vilanova dels veïns del barri 
de l’Ametller. A banda d’això, Montornès i el 
Consorci han signat un conveni de coopera-
ció per al manteniment de la xarxa de clave-
gueram del municipi. |

l’alcaldeSSa de vilanova, Yolanda lorenzo, el PreSident del 
conSorci, Sergi mingote, i l’alcalde de montornÈS, JoSÉ a. 
montero

taller d’inFormÀtica al caSal de la gent gran

hort a l’inStitut vinYeS velleS

Joves del programa socioeducatiu RAI-ESO 
participen en el taller d’informàtica dels Ca-
sals de la Gent Gran per transmetre els seus 
coneixements sobre mòbils i aplicacions. A 
canvi, persones grans del Casal de Montornès 
Nord col·laboren amb els joves en la posada 
en marxa d’un hort a l’Institut Vinyes Velles. 

A Montornès ja s’han dut a terme diverses 
experiències d’intercanvi entre generacions. 
En els darrers anys n’hi ha hagut entre gent 
gran dels casals i joves del Pla de Transició al 
Treball, i entre persones usuàries del progra-
ma de suport alimentari per a la gent gran del 
departament de Serveis Socials i alumnes de 
la Llar d’Infants Pública El Lledoner. |

Intercanvi generacional

Espais per jugar a futbol en millors condicions. L’Ajuntament ha adequat i posat gespa 
artifi cial als camps de futbol de la plaça de Lluis Companys i del Dr. Pedro Chavarría. Per 
fer-ho s’ha reaprofi tat part de la gespa que es va substituir a la Zona Esportiva Municipal 
l’estiu passat. |

tÈcnicS municiPalS van moStrar leS actuacionS alS memBreS del conSell d’inFantS
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Comencen les obres de construcció 
de l’Escola Palau d’Ametlla

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

La Remençada de 2018 neix amb intenció 
d’establir els seus escenaris defi nitius, que 
passen de dos a tres, tal i com convé al guió 
de l’obra.

Després d’uns anys de representar els 
primers actes del musical a l’aparcament 
del carrer Layret, la Remençada torna a la 
ubicació inicial: el Parc dels Gegants, que 
proporciona als escenaris un entorn més 
amable.

El primer escenari s’ubicarà a la plaça dels 
Remences, la placeta situada a l’extrem alt 
del parc, un lloc molt agradable del qual es 
fa poc ús en l’actualitat. S’hi representaran 
els dos primers actes del musical, els que 
fi guren el camp de pallers que crema i la 
masia del líder remença Bartomeu Sala.

S’hi asfaltarà un espai de 10 x10 m, que 
quedarà obert tot l’any per ser utilitzat per 
qualsevol tipus d’activitat.

A la meitat del Parc dels Gegants se situ-
arà el segon escenari, just on ara hi ha una 
pista de bàsquet que rarament veu juga-
dors. S’hi asfaltarà també un espai de 10 x 
10 m i s’hi representaran els actes tercer i 
quart, els que fi guren la plaça central del 
vell Montornès del segle XIV.

Per als actes cinquè i sisè es manté l’es-
cenari de la plaça de Pau Picasso, si bé es 
modifi caran els decorats per remarcar la 
distinció entre ells dos.

Després de quatre edicions, La Remença-
da busca consolidar un format defi nitiu que 
millori la representació i la consolidi com el 
gran musical històric del Vallès. |

La Remençada torna al 
Parc dels Gegants

Durant les darreres setmanes s’han 
posat en marxa els treballs de cons-
trucció de la nova Escola Palau 
d’Ametlla. L’Ajuntament ha habili-
tat un nou aparcament provisional 
proper al camí fl uvial que substitu-
eix el que hi havia a l’espai de l’obra.

El 15 de gener es van iniciar les obres de cons-
trucció de la nova Escola Palau d’Ametlla a la 
confl uència dels carrers dels Castanyers i de 
Can Parera. Les obres van a càrrec de l’empre-
sa Benito Arnó e Hijos. L’import d’adjudicació 
és de 3.553.346,76 € (IVA inclòs) i la durada 
prevista, de nou mesos.

La nova construcció, en forma d’L, tindrà 
dues plantes i una superfície construïda de 

PlÀnol de Situació de l’aParcament ProviSional ProPer al camí Fluvial

2.885 m2. El primer pis es destinarà a admi-
nistració i educació primària, mentre que la 
planta baixa, en contacte directe amb els pa-
tis, es dedicarà a l’educació infantil, menjador 
i a aules específi ques i de reforç.

Nou aparcament provisional
Durant els darrers anys els terrenys reservats 
per a l’escola s’havien utilitzat provisional-
ment, en part, com a aparcament i, en part, 
com a espai d’oci i de pràctica esportiva. L’ini-
ci de les obres ha signifi cat la inhabilitació 
d’aquests espais. Com a alternativa provisio-
nal, s’ha adequat una zona a tocar del camí 
fl uvial. A aquest nou aparcament s’accedeix 
des de la rampa que hi ha al costat del Centre 
d’Atenció Primària, al carrer de Can Parera. |
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LES PERSONES USUÀRIES OPINEN...

Bastante bien porque han 

traído muchas más má-

quinas, cintas y material 

que era muy necesario 

y solicitado por los usuarios. Siempre se puede 

mejorar todo y las duchas son para tenerlas en 

cuenta. Es preocupante porque el agua sale o 

muy fría y te hielas o muy caliente y te abrasas. 

No hay término medio.

ANDRÉS RUIZ PÉREZ
49 ANYS

S’ha millorat molt. 

La sala de fi tness i la 

nova sala SGT han 

quedat molt bé. Encara que sempre hi ha cosetes a 

millorar, com els vestidors. S’han quedat una mica 

petits i els armariets són justos per a tots els usuaris. 

M’agradaria demanar que siguem una mica més 

curosos i responsables amb els materials nous.

Els canvis són molt posi-

tius sobretot a la sala de 

fi tness. Ara és un lloc molt 

agradable i les màquines estan molt bé. M’agraden 

les classes de Bodycombat i Bodypump. Els mo-

nitors s’ho “curren” molt. A destacar l’app de mòbil, 

és molt pràctica. Trobo que encara falta ampliar els 

vestidors, s’han quedat petits.

M. JOSÉ HIGUERAS 
MARTÍNEZ
46 ANYS

EMMA SANTIAGO URGELL
32 ANYS

Hi ha 2 sales molt bones, 

la de màquines i ara la 

de fer SGT. Queda per 

millorar la capacitat de les classes: o arribes molt 

aviat o et quedes fora, però sabem que s’hi està 

treballant. El que sí s’ha de millorar són les dutxes. 

L’aigua surt molt freda o et cremes. I si hi ha aqua-
gym, hi ha cues.

SONIA SÁNCHEZ-BARRANCO 
PARRALO
43 ANYS

Las mejoras me han pare-

cido muy buenas. Se han 

ampliado actividades 

que ya se habían solicitado, Bodypump, Body-
combat o Crossfi t. Y van incluídas en el mismo 

precio que también es algo muy bueno. También 

se ha mejorado la sala de máquinas. Ahora solo 

queda agilizar los tickets para reducir así las colas.

Todo lo que han hecho 

en el CEM era necesario. 

Hacía falta realizar 

esta reforma porque las máquinas estaban 

estropeadas y había que hacer colas. Ahora 

está mucho más cuidado. Y se hacen mejor las 

clases. Siempre hay cosas que mejorar, como la 

piscina o hacer más grande el jacuzzi.

RAÚL PACHECO RODRÍGUEZ
40 ANYS

JESÚS BALLESTEROS 
RODADOS 
64 ANYS

Què et semblen les actuacions fetes al CEM? Què creus que queda per millorar?

El CEM Les Vernedes renova les instal·lacions i modernitza la seva oferta
El CEM Les Vernedes ha dut a terme diverses actuacions 
de millora que han inclòs la reforma de la sala de fi tness, 
la creació d’un espai dedicat a l’entrenament funcional i 

en suspensió, la incorporació de les noves tecnologies amb 
serveis individualitzats per als seus 2.100 abonats, i l’am-
pliació i modernització de l’oferta d’activitats. 

La sala de fi tness i la reconversió d’un esquaix 
en una nova sala d’SGT (Small Group Training) 
han concentrat la major part de les reformes 
del complex. S’ha substituït el paviment, s’ha 
fet un aïllament tèrmic i acústic, i s’ha canviat 
el sistema de renovació de l’aire (1a fase). Tam-
bé s’han instal·lat 25 preses de TV, s’ha renovat 
l’enllumenat i s’ha pintat. En breu, se substitu-
irà la fusteria d’alumini i s’instal·laran arramba-
dors a la sala de fi tness. Tot plegat representa 
una inversió de més de 72.000 €.

La renovació de la maquinària esportiva ha 
estat un altre dels pilars de les actuacions amb 
una despesa superior als 148.000 euros. 

Ampliació de l’oferta d’activitats
L’oferta d’activitats ha incorporat sessions SGT 
per a grups reduïts on es treballen circuits 

d’alta intensitat. També el Bodypump, que 
permet exercitar els principals grups mus-
culars amb barres i discos, i el Bodycombat, 
una activitat cardiovascular amb moviments 
d’arts marcials.

Les noves tecnologies al servei de l’esport
El centre ha posat a l’abast dels usuaris un 
terminal quiosc a la sala de fi tness així com SALA DE FITNESS

MASTER CLASS DE BODYPUMP, AL PAVELLÓ MUNICIPAL AL DESEMBRE

TERMINAL QUIOSC PER A LES RUTINES ESPORTIVES, A LA SALA DE FITNESS

SALA SGT

una App, disponible per a iOS i Android, que 
permet accedir des del mòbil als horaris de les 
activitats i al programa personalitzat d’entre-
naments. Properament, l’aplicació permetrà 
fer reserves per a les activitats dirigides i se-
guiment de programes de salut.

Les novetats tecnològiques també inclouen 
la posada en marxa, al mes de març, del nou 
web cemlesvernedes.cat |
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La primera quinzena 
del mes de març tin-
drem a Montornès l’ex-
posició “Vinyetes. Histò-
ria del Còmic en català”.

Aquesta exposició  fa 
un breu recorregut per 
la història del còmic en 
la nostra llengua i al-
hora posa de manifest 
les principals activitats 
i tendències del mo-
ment. La iniciativa for-
ma part de la campa-
nya del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona que porta 
per títol “Uaaaaaaau... iuhu, pataplaf! Còmic en català”  que té per ob-
jectius donar a conèixer i fer visibles els còmics que s’editen en català 
per fomentar-ne el consum i, alhora, animar les indústries culturals 
i les editorials a consolidar-ne i ampliar-ne les edicions, videojocs i 
audiovisuals.

Aquesta exposició és de caràcter itinerant, des de l’any passat està 
fent ruta per diferents localitats del nostre territori i arribarà a Mon-
tornès al març. Des de l’Ofi cina de Català, la Biblioteca i les regidories 
de Cultura i Igualtat s’està treballant per organitzar activitats vincula-
des al món del còmic i la il·lustració, la dona en el món del còmic, la 
vitalitat d’aquest tipus de publicacions, etc. Cal que estigueu atents a 
l’agenda d’activitats del web municipal. |

UNA DE CATALÀ, SI US PLAU!

Un còmic o historieta il·lustrada és una narració realitzada mit-
jançant il·lustracions, que tenen com a objectiu transmetre una 
història. Al llarg del temps el món del còmic ha establert una sè-
rie de convencions gràfi ques universals, les més destacades són 
aquestes: 

La vinyeta. L’espai que ocupa cada dibuix, el marc on s’enquadra. 
La seqüència. Una successió de vinyetes.
La bafarada o globus. L’espai que recull el diàleg, el monòleg 

o el pensament del personatge. Les bafarades poden tenir formes 
diferents segons si es vol donar a entendre, per exemple, que el 
personatge pensa (forma de núvol) o que està cridant (forma es-
trellada amb arestes punxegudes).

El cartutx o cartel·la. És on s’inclou el text narratiu, una mena 
de veu en off  que dona més informació o aclareix qüestions de 
temps, accions simultànies, etc.

Les onomatopeies. Són paraules que representen sons, com 
per exemple el so que fem quan riem. En català correcte l’expres-
sió que s’ha d’utilitzar és “ha, ha, ha!”, amb la hac aspirada; altres 
variants d’aquesta onomatopeia són “he, he, he!” (rialla irònica), “hi, 
hi, hi!” (histèrica o burleta), “ ho, ho, ho!” (exagerada), “hu,  hu, hu!” 
(grollera). Si escrivim en català, cal evitar escriure “ja, ja, ja!” que és 
l’onomatopeia en castellà.  

Símbols o metàfores visuals. Recurs gràfi c que permet fer com-
prensible una idea de manera ràpida, per exemple, si dos personat-
ges s’enamoren, entre ells dos apareixeran dibuixats uns cors. 

Per aprofundir en el tema del còmic, no us perdeu l’exposició 
del mes de març a Can Saurina! |   

Recomanacions 
T’agrada el còmic?

Millorem el català...
El vocabulari del còmic
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Pla director de Cooperació i Solidari-
tat. El departament municipal de Coo-
peració Internacional, amb el suport de 
la Diputació, ha iniciat el procés d’elabo-
ració del primer Pla director de Coopera-
ció i Solidaritat de Montornès. Es preveu 
que s’enllesteixi durant aquest any i que 
tingui vigència fi ns al 2021.

“Booktubers” a la Biblioteca. Una quin-
zena de nens i nenes del Club de lectura 
infantil han enregistrat vídeos en què re-
comanen els seus llibres preferits. Es po-
den veure a través del canal de Youtube 
de l’equipament.

EN 1 MINUT... 

La programació d’espectacles “Montbarri aixe-
ca el teló”, vinculada a l’Espai Cultural Montbar-
ri i al Projecte d’Intervenció Integral de Mon-
tornès Nord, ha estat la primera a incorporar el 
nou sistema de reserva i compra d’entrades en 
línia a través d’Internet que ha posat en marxa 
l’Ajuntament. 

La reserva permet que l’espectador triï el 
seu seient i funciona tant per als espectacles 
de pagament com per als gratuïts. També es 
manté la possibilitat d’accedir a les funcions 
sense reserva, sempre que hi hagi butaques 
disponibles. En el cas dels espectacles de pa-
gament (aquest trimestre La casa de Bernarda 
Alba que es representa el 17 de febrer) la ta-
quilla presencial s’obrirà dues hores abans de 
l’inici de la funció.

Per consultar la programació i fer reserva o 
compra d’entrades només cal accedir al web 
entrades.montornes.cat |

Nou sistema de reserva 
i compra d’entrades 
per Internet

Les escoles visiten l’Ajuntament. Alumnes de les escoles Can Parera i Mogent han 
visitat darrerament la Casa Consistorial. Les visites, guiades per l’alcalde, formen part 
del Catàleg d’activitats educatives que l’Ajuntament ofereix als centres d’ensenya-
ment del poble. |

La torre del Castell, més ferma
Durant els darrers mesos s’ha fet una inter-
venció d’urgència per consolidar les parts 
més degradades de la torre de l’homenatge 
del Castell de Sant Miquel i preservar, així, 
l’element més simbòlic de l’edifi cació. 

L’actuació ha afectat les dues parts secci-
onades i dues cavitats situades a la part de 
darrera de la torre. Per a la consolidació s’ha 
utilitzat material original recuperat durant la 
primera fase d’excavació del castell realitza-
da l’any 2016. | reSultat delS treBallS de conSolidació de la torre

alumneS de tercer de l’eScola mogent

alumneS de tercer de l’eScola can Parera
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La Mitja arriba a la seva 25a edició
La Mitja Marató de Montornès, Montmeló, 
Vilanova i La Roca espera superar els 3.500 
inscrits en el seu 25 aniversari. La prova i 
la cursa dels 6 km se celebraran de forma 
conjunta el 25 de març. Per tal de promou-
re la participació femenina, el Club Atletisme 
Montornès ofereix, per quart any consecutiu, 
sessions d’entrenament per a aquelles dones 
que vulguin iniciar-se en l’esport i preparar la 
prova dels 6 km. La Mini Marató Solidària per 
a infants tindrà lloc el 24 de març.  Més info a 
mitjamontornes.com  |

rePreSentantS municiPalS i del cluB deSPrÉS de la Signatura del 
conveni

L’Ajuntament ha signat un conveni amb el 
Club Karate Montornès per facilitar que Maria 
López i Naiara Moreno puguin participar en 
el màxim nombre de certàmens de la Premier 
League de karate. L’ajut, de 5.000 euros, els ha 
de permetre participar en més proves. L’objec-
tiu és obtenir els millors resultats possibles per 
augmentar les opcions de ser seleccionades 
per anar als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. La 
competició incorporarà per primera vegada el 
karate com a esport olímpic. 

Naiara Moreno i Maria López són campiones 
d’Espanya en les seves categories de pes i ja 
han participat amb la selecció espanyola en 
campionats d’Europa, del Món i en els Jocs del 
Mediterrani. |

Objectiu: Tòquio 2020

El Club d’Escacs Montornès estrena seu a Can Saurina. Se’ls pot trobar a les noves de-
pendències de dilluns a divendres de 17 a 20 h. L’equipament també acull cada 15 dies 
jornades de la Lliga Catalana d’escacs. El club ja compta amb una cinquantena de socis. |

enSenYant eStratÈgieS alS mÉS JoveS

Club Atletisme Montornès
Sandra Cortés, 2a als 5 km marxa del 
Campionat de Catalunya Màster
Angélica Esparza, 3a al Campionat de 
Catalunya Màster de Cros

EN 10 SEGONS... 



13Febrer 2018



14 Febrer 2018| Grups Municipals |

2018: continuem treballant per 
aconseguir els reptes del mandat

Iniciem el 2018 amb les obres de l’escola Palau d’Ametlla 

en marxa, a punt de començar les de la reurbanització del carrer Llibertat i 

havent encarrilat les modifi cacions de la urbanització del barri de Can Xec.

Les pròximes setmanes reprendrem les obres del Teatre Municipal després 

de resoldre els problemes tècnics apareguts que van aturar la reforma i després 

d’haver fet millores importants en el projecte. No estem satisfets amb aquesta 

situació ni amb  les molèsties ocasionades a les entitats i serveis que utilitzen 

aquest espai; per això demanem disculpes i donarem explicacions detallades.

També engegarem nous projectes necessaris i reclamats per la ciuta-

dania. El nou Centre Infantil Pintor Mir, que iniciarà la seva activitat a la 

primavera, i el nou Centre Juvenil al centre del poble. Actualment el jovent 

està participant en el disseny del projecte del nou edifi ci.

Els equipaments per a la gent gran també són una necessitat. La reu-

bicació del Casal d’Avis a un espai més ampli i més cèntric i la construcció 

del Centre de dia - Residència. D’aquest segon,  estem enllestint l’estudi de 

viabilitat econòmica i de funcionament i la possible ubicació. Durant el 

2018 farem la redacció d’aquests dos projectes d’obra.

Però no tot dependrà de la capacitat i voluntat que tenim com a 

municipi. Caldrà que la Generalitat doni suport econòmic. Esperem que el 

nou Govern de la Generalitat prengui possessió aviat i puguem reclamar 

aquest suport per al Centre de dia – Residència, que està inclòs en una 

esmena del seu darrer pressupost.

La gran aposta 

Quan l’actual equip de govern va fer una gran 

aposta municipalitzant el complex esportiu no va tenir en compte ni les 

despeses d’un equipament d’aquestes característiques ni que el paguem 

entre tots.

Sovint es fan ofertes per a nous usuaris per tal de fer front al dèfi cit, 

però la realitat és que aquesta estratègia genera un complex massifi cat, 

on les classes estan saturades i els usuaris no tenen espai per nedar a la 

piscina. A més aquestes ofertes benefi cien els usuaris que no són del po-

ble, perquè els veïns acabem pagant el doble: d’una banda els impostos 

i de l’altra també la quota, així que realment aquestes ofertes no són per 

a nosaltres, ja que encara que visquis a Montornès no tens cap tipus de 

descompte i pagues el mateix que un usuari d’un altre municipi. 

A l’hora de posar un queixa, tot són difi cultats, que si per escrit, que in-

dividual, en grup... I al fi nal tot plegat per no res. Un cop has estat capaç 

de fer la teva queixa, veus passar els dies i els mesos sense obtenir-ne una 

resposta.

Els incompliments són també moneda habitual de canvi, a la reunió 

informativa de principi de curs de natació dels infants, els pares i mares 

es van queixar del fred que fa al passadís de comunicació entre la 

piscina i els vestuaris. La directora del complex va explicar que a fi nals 

del primer trimestre posarien unes portes a l’entrada d’aquest passadís 

perquè infants i usuaris no tinguessin aquest contrast de temperatures, a 

hores d’ara, aquestes portes encara no hi són.

Què passa amb els equipaments 
municipals?

A falta de poc més d’un any per les properes eleccions municipals veiem 

com el govern municipal entra en hiperactivitat i engega a tota pressa 

projectes que fa anys que s’haurien d’haver iniciat. Aquest fet no ens 

sorprèn en absolut, ja que no és el primer cop que succeeix. Malaurada-

ment és un mal comú a molts ajuntaments on el govern municipal deci-

deix fer la seva campanya electoral quan s’acosten eleccions inaugurant 

equipaments o anunciant la construcció de nous. L’equip de govern 

actual té aquest hàbit i ens té acostumats a legislatures aparentment 

“d’un any i mig” en comptes de quatre anys.

Nosaltres ens oposem a aquesta planifi cació partidista de la cons-

trucció d’equipaments municipals i defensem una planifi cació a llarg 

termini de consens que cobreixi les necessitats de la nostra vila. No 

entenem com en un poble amb una economia sanejada i amb un pres-

supost de quasi 22 milions d’euros hi hagi un dèfi cit en infraestructures 

bàsiques tan gran. Tampoc entenem com el nostre poble segueix sense 

una residència d’avis o un centre de dia, com es poden eternitzar obres 

com les del teatre, com persisteixen carrers sense asfaltar i barris sencers 

sense urbanitzar o per què les persones amb problemes de mobilitat, per 

la manca de manteniment d’alguns carrers, s’enfronten diàriament a un 

entorn tremendament injust i hostil. 

Una millor planifi cació és possible si l’objectiu és la millora del nostre 

poble i no guanyar les properes eleccions municipals.

Los ciudadanos desvelan el Carnaval 
político

Sr. Alcalde,¿hay que felicitar a los vecinos de Montornès 

del Vallès por el resultado electoral del 21-D ante el sano ejercicio de votar 

en libertad? Creo que lo merecen. En nuestro partido aún recordamos 

cuando, con ganas de mofa y cierta inquina disfrazada de sarcasmo, 

el partido de los “promotores inmobiliarios comunistas” sugería que 

enmarcásemos los resultados del 2015 como “recuerdo” de lo que se 

tuvo. La historia electoral del último decenio ha cambiado. Es evidente 

una clara tendencia de hartazgo del carnaval nacionalista. Ahora ya se 

conoce su disfraz. Por mucho que lo disimule, el grupo de Colau (y sus 

satélites) es más nacionalista que los independentistas declarados. Lo 

esconden para no quedarse sin votantes, pero éstos ya no quieren asistir 

a sus carnavales, saben bien de lo que hay en su interior. Los vecinos 

de Montornés han buscado otra compañía: la de sus ciudadanos. 

De 3 diputados a 9, de 9 a 25, de 25 a 36 y primera fuerza política del 

parlamento catalán. Ciudadanos es el voto de catalanes, para todos los 

catalanes y que busca crear el marco para la Cataluña más próspera y 

solidaria, puntera en España. Ni el control “estalinista “de sus medios de 

comunicación ni negarnos el despacho municipal donde poder atender 

a nuestros vecinos ni sus otras “características” van a poder con el sentido 

de libertad, de solidaridad y de buena convivencia que nuestros conciu-

dadanos comparten como un rasgo que les une e identifi ca.
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Les nostres prioritats per a Montornès

En aquest Montornès Viu parlaré del poc sentit comú 

que l’actual equip de govern aplica en les seves decisions. 

Manquen les idees i mai s’apliquen allò que es diu que quan veus en una 

autopista que tots els cotxes van en contra teva, has de pensar que pot 

ser que siguis tu el que va contra direcció. Entre les nostres prioritats per a 

Montornès, podem dir que tots els polítics tenim clar que hem d’afavorir 

el benestar dels nostres veïns. Deixeu-me que us expliqui una decisió que 

ha pres l’equip de govern actual (Iniciativa-EUiA). Com tots sabeu han 

començat les obres del col·legi Palau d’Ametlla a Can Parera i el terreny 

que fi ns ara ocupava un aparcament de cotxes s’ha hagut de traslla-

dar. Els que utilitzàvem l’aparcament majoritàriament som els veïns de 

Can Parera, els usuaris de la biblioteca i els usuaris del centre de salut. 

Tothom sabia que aquest espai on es construirà el col·legi deixaria de ser 

aparcament des de fa molt de temps i s’ha esperat  a darrera hora per fer 

el canvi. S’ha prioritzat la ubicació del magatzem de la brigada d’obres 

al costat del centre de salut, biblioteca i habitatges de veïns, abans que 

les necessitats dels veïns. Ara els usuaris de l’aparcament són més lluny 

dels edifi cis dels serveis. Canviant la ubicació també evitaríem l’entrada 

i sortida de vehicles de la brigada pel carrer de Can Parera i tornarien a 

sortir per al camí del riu. Mentrestant la utilització d’aquest aparcament 

és completament nul·la tant de dia com de nit.
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Nuevo año, nuevas metas

Se hace necesario hacer balance político del presente 

mandato, habiéndose alcanzado la mitad del mismo y a 

un año de las elecciones municipales.

Este mandato municipal está siendo atípico por varios factores. La 

coyuntura política nacional y catalana han metido mucho ruido pasando 

desapercibidos los errores de bulto del gobierno local.

Desde el PP local no nos cansamos de solicitar información para ayudar 

en los défi cits de gestión que observamos en la coalición que gobierna en 

nuestro municipio. No bajar los impuestos directos a los ciudadanos y ciu-

dadanas de Montornés como el IBI, o la subida en el servicio de recogidas 

de basuras o los relativos a las actividades económicas, etc.

La inseguridad y la falta de convivencia en algunos colectivos raya lo 

surrealista, teniendo en cuenta que su promesa era la de eliminar este 

factor con más agentes. Ha sido otro incumplimiento más y una falta de 

compromiso en esta cuestión, que encabeza el ranking de preocupaciones, 

pero cada vez que denunciamos este riesgo se nos dice que exageramos 

(robos aumentan, sensación de miedo creciente en la población, ocupa-

ciones de viviendas, etc.) Creemos que alguien no hace los deberes y sale a 

hablar con el pueblo. La limpieza en nuestras calles y plazas, malos olores, 

ratas, etc. Podríamos decir mucho, pero dirán que exageramos nuevamen-

te, y ya todos sabemos de lo que hablamos.

La gestión municipal del gobierno de coalición ha tenido, y tiene, más 

carencias que iremos comunicando en próximos espacios.
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DESTAQUEM... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 14 de febrer |
Taller: Identifi ca imatges del 
fons fotogràfi c de Bernardo 
López
A les 10.30 h, al Casal de la Gent 
Gran Nord

| 16 de febrer |
Espai de Debat Educatiu (EDE)
A les 18.30 h, a l’Hotel d’entitats

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ

| 17 de febrer |
Teatre: La casa de Bernarda Alba 
amb la cia. Antzoki Teatteri de 
Barcelona
A les 18 h. Preu: 5 euros

| 24 de febrer |
Per als més petits: Núvols 
amb nadons  amb la Petita 
Malumaluga 
Dues sessions: 17.30 i 18.15 h

Reserva el teu seient a: 
entrades.montornes.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 18.30 h
Veus amb altaveus. A les 17.30 h 
Els dimarts: 
Tàndem. Converses en anglès. 
A les19.15 h
Els dijous: 
Tàndem. Converses en francès. 
A les 19.15 h 

| 15 de febrer |
Club de lectura fàcil en 
català: Pretèrit imperfecte. 
A les 9.30 h

| 16 de febrer |
Tertúlia de memòria 
històrica: El temps retrobat. 
A les 15.30 h

Tertúlia juvenil. 
A les 17.30 h

| 21 de febrer |
L’hora del conte menuda: La 
vaca i la papallona. 
A les 17.30 h 

| 23 de febrer |
Tertúlia de poesia
A les 18 h

| 27 de febrer |
Taller infantil
A les 17.30 h

EXPOSICIONS

Escales d’art “El Montornès 
d’anys enrere. Escoles” 
Fins al 28 de febrer a la 
Biblioteca

Treballs presentats al Concurs 
de Cartells de Carnaval
Del 26 de gener al 2 de març al 
Casal de Cultura

JACIMENT ROMÀ MONS 
OBSERVANS

| 18 de febrer |
Visites teatralitzades a les 
11 i a les 12.30 h
Taller d’arqueologia a les 
11, 12 i 13 h

Informació i inscripcions
www.monsobservans.cat




