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Dues concentracions, una al matí al davant de l’Ajuntament i una a la 
tarda al davant de Can Saurina, van marcar la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones.
Durant les accions, que van aplegar en conjunt més de 500 persones, es 
van llegir missatges i un manifest reivindicatiu a favor de la igualtat i en 

contra de la violència masclista. Les mobilitzacions es van complementar 
amb activitats de sensibilització.
També es van poder veure davantals penjats als balcons com a mostra de 
suport a la convocatòria. A la xarxa, es va fer la campanya #8MJoFaigVaga-
Montornès amb vídeos reivindicatius protagonitzats per veïnes del poble.
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crèdits

Igualtat i més igualtat

•	Farmàcia	Balcells		
(Abans	Yañez)

 C. Riu Mogent, 7
 Telèfon 93 568 09 47

•	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, 4
 Telèfon 93 568 08 99

•	Farmàcia	Pardos
 C. de Palau d’Ametlla,17
 Telèfon 93 572 08 14
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Aquest darrer 8 de Març s’ha convocat una vaga feminista, sobretot per 

denunciar les violències i desigualtats que pateixen les dones arreu del món. 

Ha estat una vaga no només amb caràcter laboral, sinó que s’estenia a tots 

els àmbits quotidians: el de l’atenció a les persones, el del consum o el dels 

estudis. El 8 de Març s’ha posat de manifest clarament que sense les dones el 

món s’atura.

Des dels municipis ens hem d’aturar i debatre, entre dones i homes, sobre el paper social que ha de 

jugar cadascú. I sobretot actuar plegats. La situació requereix l’acció dels poders públics i l’acció de la 

ciutadania per impulsar el canvi necessari per a la nova societat. És molt important i apel·la a tothom, 

sense excuses.

Malauradament cal continuar denunciant els assassinats masclistes i tot  tipus de violència cap a les 

dones: la física i la psicològica; l’econòmica; la que segrega i les aparta dels llocs de responsabilitat; 

la que fa invisibles les seves tasques científiques, acadèmiques, econòmiques, artístiques, esportives... 

Cal denunciar les agressions sexuals, l’assetjament i les violacions. 

Tenim molta feina per superar la bretxa salarial perquè a Catalunya les dones encara cobren de mitja-

na un 24% menys que els homes. Perquè els llocs de treball de les dones tenen unes taxes de precarie-

tat més altes. Per l’apropiació gratuïta de la societat dels treballs de cures i atenció a les persones que 

duen a terme les dones, sense els quals la nostra societat no seria possible.

No cal oblidar que sovint s’afegeixen altres desigualtats per condició de classe i de gènere, també per 

ser dona migrada i pertànyer a diferents ètnies, per patir malalties, per discapacitats, per raó d’edat, 

per orientació sexual o altres.

Davant de tot plegat, hem d’actuar per responsabilitat i compromís, i també des de l’esperança i l’opti-

misme. Construir el futur requereix la il·lusió que una societat en igualtat és molt millor per a tothom, 

per a les dones i per als homes. Ens juguem el futur. Caminem per poder ser.

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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Macro dispositiu policial a la zona 
d’oci nocturn del Congost

Efectius de la Policia Local van 
col·la borar la matinada del 24 de 
febrer amb els Mossos d’Esquadra, 
la Policia Local de Granollers i al-
tres cossos en un macro dispositiu 
a la discoteca situada al límit entre 
Montornès i Granollers.

L’objectiu de la intervenció era aturar el con-
sum i tràfic de substàncies estupefaents, i les 
baralles i inseguretat que envolten l’espai d’oci 
nocturn de la zona del Congost durant els caps 
de setmana.

Segons les dades facilitades pels cossos po-
licials, el còmput final del dispositiu va ser de 
347 persones identificades amb un balanç de 
21 actes per comís de substàncies estupefa-

ents, tres actes d’intervenció d’arma blanca, 
dos punys americans i una defensa elèctrica. 
També es van fer nombrosos controls de dro-
go alcoholèmia amb el resultat de dos positius 
penals per alcoholèmia i un per substàncies 
estupefaents.

Quan els agents van irrompre al local, hi ha-
via a l’interior 11 menors de 16 anys, que van 
ser lliurats posteriorment al seus pares o tutors.

En l’àmbit administratiu es van detectar, en-
tre altres anomalies, dues portes d’emergència 
inoperants i un controlador d’accés sense el 
carnet pertinent.

Inspecció de Treball, per la seva part, va lo-
calitzar dos treballadors no donats d’alta a la 
Seguretat Social i un home que feia tasques de 
vigilant de l’aparcament de forma irregular. |

La Comissió de Control dels Dispositius de 
Videovigilància de Catalunya ha autoritzat la 
Policia Local de Montornès a dur càmeres als 
uniformes. L’ús d’aquest sistema permetrà in-
crementar el grau de protecció de la ciutadania 
durant les actuacions policials i, alhora, protegir 
els agents i evitar la tergiversació de les seves 
actuacions o l’ús d’imatges manipulades enre-
gistrades amb telèfons mòbils.

Els aparells, sis en total, graven àudio i vídeo 
en alta resolució, tenen una capacitat d’emma-
gatzematge de vuit hores i estan dotats amb 
una lent amb un angle de visió de 140 graus.

Com a mínim, un agent de cada patrulla durà 
el dispositiu que només podrà utilitzar d’acord 
amb els criteris inclosos en un protocol elaborat 
per la pròpia Policia Local. Entre les limitacions 
d’ús hi ha el fet que només es podran fer servir 
en aquelles situacions de risc per a la vida o la in-
tegritat física dels agents o de terceres persones, 
o danys en els béns públics. |

La Policia Local 
incorpora càmeres als 
uniformes

Macro dispositiu policial a la zona d’oci nocturn del congost

càMera de videovigilància per als uniforMes
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BrEus

La ciutadania ja pot obtenir a l’Ajuntament el 
certificat digital que permet fer gestions tele-
màtiques amb les administracions públiques. 

Per aconseguir-lo cal adreçar-se personal-
ment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
amb el corresponent document d’identitat 
vigent. |

L’Ajuntament, nova entitat 
de registre idCat

Estalviar en els subministraments 
per millorar l’economia domèstica

Més hores per al Servei de Mediació

El departament de Serveis Socials ha desen-
volupat durant les darreres setmanes  un taller 
sobre economia domèstica per ajudar les fa-
mílies a reduir les despeses derivades del man-
teniment de la llar i a optimitzar els recursos 
disponibles.

La formació ha estat impartida per l’equip 
tècnic del mateix departament de Serveis So-
cials i ha comptat amb la col·laboració d’Es-
cola Energia que ha dedicat una sessió mo-
nogràfica a aprendre a interpretar les factures 
dels subministraments i a facilitar maneres de 
reduir-ne els costos.

La programació també ha inclòs una sortida 

La Fundació Pere Tarrés gestionarà el Servei 
de Mediació Ciutadana durant els propers dos 
anys. L’espai disposarà de dues mediadores 
amb una dedicació de 36 hores setmanals, 12 
més de les que hi havia fins ara. L’objectiu és 
intensificar les accions d’intervenció a l’espai 
públic i als equipaments del poble.

A més, es continuaran duent a terme tas-
ques de prevenció i sensibilització amb les en-
titats, les escoles i el veïnat.

El cost del servei és de 33.586,50 euros anu-
als, dels quals la Diputació de Barcelona aporta 
14.250 euros. |

portal idcat.cat

una de les sessions del taller

a La Fàbrica del Sol, de Barcelona, per partici-
par en un taller pensat per desenvolupar un 
pla d’estalvi a la llar. |

Consulta veïnal a Can Parera. L’Ajun-
tament estudia els resultats de la consulta 
realitzada entre el veïnat de Can Parera. Se’ls 
ha demanat opinió sobre la possibilitat de 
modificar el sentit de circulació en un tram 
de carrer per millorar la mobilitat i l’apar-
cament mentre durin les obres de la nova 
Escola Palau d’Ametlla.

Preinscripcions a les activitats infan-
tils d’estiu. El període romandrà obert del 
5 al 13 d’abril, al CEM Les Vernedes.

EN 1 MINUT... 
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Continuïtat per al DIL Barri-Olímpia i altres projectes socials
L’Ajuntament destinarà 313.121,82 €, 
subvencionats per el SOC, a continuar 
amb les actuacions de cohesió social del 
Projecte d’Intervenció Integral de Mon-
tornès Nord. L’ajut permetrà posar en 
marxa una nova edició del DIL Barri-
Olímpia, i la reedició del projecte Viu i 
conviu al barri i del programa de neteja 
viària i gestió de residus. 

És la cinquena vegada que Montornès acon-
segueix els ajuts que destina el Servei Català 
d’Ocupació (SOC) als municipis que desenvo-
lupen projectes d’intervenció integral als barris. 

Enguany l’Ajuntament ha estat subvencionat 
amb 313.121,82 euros que permetran disposar 
dels recursos humans per a la continuïtat del 
Dispositiu d’Inserció Laboral DIL Barri-Olímpia 
2018 (187.854,34 euros), el projecte Viu i Conviu 
al barri (31.559,72 euros) i el programa de ne-
teja viària i gestió de residus (93.707,96 euros).

En total es contractaran 15 persones amb 
diversos perfils professionals dels àmbits de 
l’orientació laboral, de la integració social, i 
de noves tecnologies, a més de vuit operaris 
(quatre homes i quatre dones) i d’un suport 
administratiu.

Les dades del DIL Barri-Olímpia 2017
El mes de febrer es va fer el lliurament de di-
plomes a les persones participants en el DIL 
Barri-Olímpia 2017 i es van presentar els resul-
tats del dispositiu.

A llarg de l’any 2017 van passar pel DIL un 
total de 227 persones en situació d’atur, ma-
joritàriament majors de 45 anys. Per sexes, la 
participació va ser d’un 53% de dones i un 
47% d’homes. L’índex d’inserció laboral se 
situa en el 32%, tot i que les contractacions 

grup participant en la forMació sobre alfabetització digital

grup de participants en el curs de conducció de carretons 

grup de participants en la forMació d’ofiMàtica

grup forMat en gestió de residus i auxiliar de MagatzeM

grup forMat en l’ús del català en el Món laboral

grup forMat en coMpetències laborals

continuen sent majoritàriament de tipus 
temporal. Per sectors, els serveis i la logística 
concentren el 60% de les insercions, mentre 
que la fabricació i producció n’aglutinen el 
22% i la contractació per part de l’administra-
ció pública, el 18%. |
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centre infantil pintor Mir

Un cop acabades les obres del projecte de re-
forma de l’immoble, l’Ajuntament enllesteix la 
provisió de mobiliari i de l’equipament neces-
sari per a la posada en marxa del nou Centre 
Infantil Pintor Mir.

L’espai ampliarà l’oferta d’activitats de lleure 
educatiu infantil al poble, una funció assumi-
da en solitari, fins ara, pel Centre Infantil La 
Peixera, del carrer del Vallès.

El Centre Infantil Pintor Mir disposa de prop 
de 400 m2 útils, distribuïts en dues plantes. 
Quan s’engegui el servei es desenvoluparan 
activitats d’educació a través del joc per a in-
fants de 3 a 12 anys. També hi haurà la possi-
bilitat de fer-hi propostes de tipus familiars i 
per a infants de 0 a 3 anys. 

Les obres de condicionament, amb un 
pressupost d’adjudicació de 204.732 euros, 
han respectat la façana neoclàssica de l’edifici 
que va ser, entre els anys 1930 i 1964, l’única 
escola que hi havia a Montornès. És coneixia 
com les “Antigues escoles” i era de dues uni-
tats, per a nois i noies. |

Pintor Mir es prepara 
per rebre la canalla



7Març 2018 | Notícies |

La protecció dels drets humans, 
també en la contractació pública

la columna dE l’Entitat

El bàsquet a Montornès del Vallès no és 
cap novetat. Anys enrere, i sota el nom 
de CB Montornès, el municipi va gaudir 
d’aquest esport prop de dues dècades. 
Amb la seva dissolució l’any 1994 els 
nens i nenes montornesencs van haver 
de marxar a poblacions veïnes per poder 
practicar l’esport de la cistella. 

El CB Vila de Montornès té com a únic 
objectiu la formació esportiva i humana 
de joves d’entre 3 i 21 anys mitjançant la 
pràctica del bàsquet. Per aquest motiu, 
i aprofitant el desè aniversari, realitzem 
mitja dotzena d’accions formatives amb 
visites de professionals de primer ordre. 

Com a tret diferencial, destaquen la si-
sena edició del Campus d’estiu  inclusiu  
amb un munt d’activitats i, per primer 
cop, les colònies que es portaran a terme 
a la Fundació Pere Tarrés de la Conreria, 
l’última setmana de juliol.

Actualment ens trobem dins del re-
duït nombre de clubs que ofereixen  un 
major ventall d’activitats i opcions a un 
preu molt reduït.

El CB Vila de Montornès al servei del 
poble i pel poble! |

CB Vila de Montornès
10 anys fent bàsquet! 
10 anys fent poble!

Personal tècnic municipal segueix un calen-
dari de tallers amb l’objectiu d’adquirir co-
neixements que permetin incorporar criteris 
ètics en els processos de contractació pública 
i evitar la licitació de treballs i serveis a empre-
ses que vulnerin els drets humans.

La formació incorpora les recomanacions 
de la “Guia per a la protecció i la promoció 

dels drets humans en la contractació pública” 
promoguda per les entitats Novact, Nexes i 
Servei Civil Internacional.

Dins la corporació s’han creat diversos 
grups de treball per desenvolupar accions 
destinades a promoure l’Economia Social i 
Solidària en tots els àmbits d’actuació de l’ad-
minsitració local. |

sessió de treball de la coMissió tècnica de l’econoMia social i solidària de l’ajuntaMent

foto de grup el dia de la coMMeMoració dels 10 anys

La Policia Local, present en la I Trobada Nacional de Dones Policia.  L’emissària mon-
tornesenca va ser la caporal Isabel Martínez, que acumula una dilatada trajectòria profes-
sional al servei de la ciutadania. El 1980 es va convertir en la primera agent femenina de la 
comarca i del 1989 al 1997 va exercir com a Cap de la Policia Local. |

al centre, isabel Martínez, envoltada de coMpanyes de les policies locals de sabadell i olot
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Montornès, un poble decidit cap a la igualtat de gènere

39,9%
60,6%

(Font: Departament de Politiques d’Igualtat
Ajuntament de Montornès del Vallès)
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Persones adultes federadesInfants que fan activitats 
extraescolars
esportives
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amb la
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POLITIQUES
MUNICIPALS

D’IGUALTAT
DE GÈNERE

CoeducacióTallers de coeducació
i igualtat de gènere

a les escoles de primària

Projecte “Puja a l’escola de valors” 
per a centres de secundaria

Espai Dona (taller setmanal)

Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Montornès

Protocol per a la prevenció i abordatge
de l’assetjament sexual o per raó

de sexe en l’Ajuntament de Montornès

Mercat 
de treball 

i cura

Promoció
de la salut

de les dones

Polítiques 
LGTBI

Lluita
contra la
violència
masclista

Lideratge
 i participació 
de les dones

Protocol municipal per a l'abordatge 
integralde la violència masclista

Campanya NO ÉS NO

Pacte social de tolerància zero
contra la violència masclista

Dia Internacional contra 
la violència masclista

SIAD

Corre per la igualtat (Mitja Marató)

Programa “Maig, mes de la salut de les dones”

Dia Internacional de les Dones (8 de març)

Taula per la Igualtat

Programa per al foment de la inserció laboral 
amb perspectiva de gènere (Clara i Olimpia)

Dia de l’orgull LGTBI (28 de juny)

Dia contra la LGTBIfòbia (17 de maig)

Servei per a la diversitat afectiva i sexual

Procedència persones ateses

31,2%
Altres països

68,8%
Nacionalitat
española

126 persones ateses al 2016

35-55 anys Altres edats

Etapes en què la bretxa
de gènere augmenta

* Informació del pressupost destinat
L'arribada de l'edat 

reproductiva incideix 
directament 

en l'increment 
de la bretxa 

de gènere en 
el món laboral

La pressió social a l’adolescència
fa que moltes dones deixin l’esport

DONES I FORMACIÓ SERVEI D’INFORMACIÓ
I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)*

PERSONES ATESES AL SIAD

MERCAT DE TREBALL I BRETXES DE GÈNERE

ESPORT I DONES 

9% 12,9%

Població Montornès Nivell formatiu bàsic Nivell formatiu superior

Premis excel·lència acadèmica

(Font: Unitat de padró DIBA i municipis - Ajuntament de Montornès del Vallès)

45,6%8.0348.215
45,3%

(Font: SIEM Servei  d’informació Municipal)

(Departament de Polítiques d'Igualtat.
Ajuntament de Montornès del Valles)

Les dones grans són 
un dels col·lectius 
amb més risc de 
pobresa degut 

al seu major 
índex de pensions 
no contributives.

POSEM LA MIRADA...

MEMBRES DE LA TAULA PER LA IGUALTAT OPINEN… Quin és l'aspecte que més et preocupa de la desigualtat entre homes i dones?

POSEM L’ATENCIÓ...

Lidia Palacios Álvarez
22 anys 
Monitora de l’Esplai Panda

La manca de consciència que tenim 
a la societat. Creiem que estem molt 
evolucionats, i jo que treballo amb joves, 
nens i adults, comprovo que no veiem que 
la desigualtat existeix. Hauríem de canviar 
això. Homes i dones hem de tenir els mateixos 
drets i obligacions a nivell econòmic, 
familiar, laboral...

Judit Pascual González 
22 anys 
Estudiant de disseny

La dona sobretot s'ha de valorar a sí mateixa 
igual que l'home a nivell intel·lectual, 
i aquesta re�exió ha de ser a tota la societat 
perquè homes i dones som iguals. Que 
s'acabin els micromasclismes en la publicitat. 
Sóc estudiant de disseny i crec que 
la comunicació pot canviar la visió 
de la desigualtat.

Elena Fernández Rueda
26 anys
Educadora social

El que més em preocupa com a dona 
i treballadora amb joves és el fet que molts 
joves no són conscients de tot el que hem 
de lluitar. Pensen que ja està fet i que no cal 
continuar amb la lluita. A través de la música, 
les pel·lícules i les sèries de TV reben informació 
i repeteixen patrons de comportaments 
masclistes. Encara tenim molt a fer.

Oriol Barnet Pizarro
29 anys
Dinamitzador juvenil

El que més em preocupa és que sigui 
estructural, vull dir que ja fa temps que 
s'està reproduint aquest sistema desigualitari, 
sobretot en els joves, i a les primeres relacions.
Es nodreixen de tele, de sèries i reprodueixen 
patrons, això no és bo. S'ha de canviar des 
de l'escola, l'institut, la família i la societat.

Lorena Serrano Ferrer 
27 anys 
Penya ludicocultural Pere Anton 

La desigualtat a l'hora de ser mare 
i les di�cultats amb què es troba la família 
per poder conciliar la vida familiar amb 
la vida laboral. Haurien de canviar i millorar 
les baixes de maternitat i paternitat dels 
dos cònjuges. Hauríem de poder triar 
com volem gestionar-les d'una forma 
que no repercuteixi en els sous.

Carlos Jiménez Avellaneda
40 anys
Veí

La diferencia de oportunidades. Las mujeres 
tienen que esforzarse siempre más para 
conseguir lo mismo, tanto en el trabajo, 
como en casa, como en otros aspectos 
de la vida. Los mandatarios deberían dar 
paso a la mujer porque el hombre en 
el poder piensa en lo suyo y la mujer 
tiene una visión más igualitaria.
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Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

La targeta postal, coneguda popularment com a postal, és una pe-
ça de cartolina rectangular preparada per a escriure i enviar per 
correu tradicional sense necessitat d’haver-la de ficar en un sobre. 
Amb segell i adreça del destinatari, n’hi ha prou. Això fa que el seu 
contingut pugui ser llegit amb facilitat i per tant l’emissor ha de 
calibrar les paraules en funció del nivell de privacitat que desitgi.

Les primeres postals van ser emeses el 1873, però no eren il-
lustrades. Quan veritablement va triomfar l’invent va ser a l’última 
dècada del segle XIX i a les primeries del XX, gràcies a la millora 
dels mètodes d’impressió que van permetre afegir fotografies a 
les targetes. Sempre editades per la indústria privada, amb format 
inicial de 9 x 14 cm, les postals van anar evolucionant quant a mi-
des i dissenys.

El primer fotògraf i editor que s’acostà a Montornès amb intenció 
de produir postals va ser el francès, amb negoci a Barcelona, Lu-
cien Roisin (1884-1943). Primer, un àlbum de dotze imatges d’in-
drets singulars del poble, publicat a la dècada de 1910. Després, un 
segon recull de vuit fotos de mitjans dels anys 20.

Els anys 40, 50 i 60, va ser la botiga-bar-estanc de ca l’Ollé qui edità 
més de 50 postals en diversos moments i amb diferents estètiques, 
totes en blanc i negre. En aquest establiment , la venda de postals 
de Montornès va viure uns anys daurats: tant la gent del poble com 
els estiuejants en compraven. La postal era un record del lloc on s’es-
tava vivint o del paratge on s’estaven passant uns dies; un producte 
més econòmic, àgil i atractiu que la carta convencional.    

Postals de Montornès

| Arxiu obert |

Amb menor producció, la merceria Gurri del carrer Major, Casa 
Cinto (d’en Jacint Pla Roma) i Francesc (un fotògraf de Vilassar) 
també es van aventurar a editar postals de Montornès fins que 
arribaren les de color de la mà de grans empreses foranes com Es-
cudo de Oro, Sant Jordi o Edicions Pergamino. Això ja era als anys 
60 i 70 quan les imatges resultants eren d’una vila en creixement, 
un paisatge industrial de naus lluents i un barri obrer de blocs de 
pisos de qualitat aparent. 

Avui existeix un cert intercanvi de targetes postals. Són objecte 
de col·leccionisme pel seu gran valor documental. Exceptuant a 
les ciutats i contrades “superturístiques”, són objecte extingit. Les 
postals del segle XXI són a dins els telèfons mòbils en forma d’apli-
cacions en imatge, i s’envien i es reenvien i es tornen a enviar pel 
“món mundial”.

Montornès del vallès des de la falda del turó de calders.
postal 1.395 d’editorial pergaMino.
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Alumnes de 3r de l’Escola Sant Sadurní visiten l’Ajuntament.   La visita,  va ser el 
6 de febrer. L’alcalde, José A. Montero, els va fer de guia. |

aluMnes de tercer de l’escola sant sadurní

El Carnaval ha tornat a deixar imatges plenes de color. Prop de 560 persones van participar en el concurs de disfres-
ses i en la rua. El veïnat va demostrar un any més molta creativitat i imaginació i, sobretot, molt sentit de l’humor, 
amb disfresses originals, divertides i d’allò més elaborades.

Diversió, gresca i molt humor en el Carnaval 2018

preMi individual infantil i juvenil - 
robot arnau

preMi individual adult - 
caja de paloMitas

priMer preMi grup - Made in asia

segon preMi coMparsa - the origen

segon preMi grup - pluMas y pluMillas

preMi especial del jurat - un año Más juntos

preMi parella Mixta - apicultora en apuros

priMer preMi coMparsa - dulce fantasía

preMi parella adulta - Minions MolonespreMi parella infantil – las aMigas payasetasla rua de carnaval

La universitat italiana de Ferrara ha atorgat la 
Medalla d’Or a l’arquitecte Toni Gironès pel 
projecte de recuperació de l’assentament 
romà de Can Tacó - Turó d’en Roina, en el 
marc del sisè Premi Internacional Domus 
Fassa Bortolo. |

Premi d’arquitectura per a 
Mons Observans
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El Club Atletisme Montornès al Campio-
nat de Catalunya de Pista Coberta
• Sergi Matas, 2n d’Espanya Màster de 60 m. 
tanques
• Sergi Matas, 1r Màster de 60 m. tanques i 
3r de 60 m. 
• Sandra Cortés, 1a Màster de 3.000 m. 
marxa
• Javier López, 1r Màster de 3.000 m. 
• Silvia Cedillo, 2a Màster de 3.000 m.
• Ariadna Domínguez, 2a sub20 de pes
• Alberto Caballero, 3r Màster de 3.000 m. 
• Francisco Díaz, 3r Màster de pes i de 400 m. 
• Sergio Pérez, 3r sub18 de 800 m. 

Més gestes de l’Atletisme Montornès
• Francisco Jesús Abellan, 2n d’Espanya 
Màster de 20 km. marxa
• Carla Punzano, 2a de Catalunya sub18 de 
llançament de martell

Club d’Escacs Montornès
• Ismael Molano, 2n a l’Open Internacional 
Indalo d’Almeria 

Club Karate Montornès a la 1a fase 
de la Lliga Nacional
• Leire Martínez, 2a kumite
• Usama Karach, 2n kata infantil

Club Karate Montornès al Campionat
de Catalunya Infantil
• 2 ors kata i 1 or kumite
• 3 plates kata i 2 ors kumite 
• 2 bronzes kata i 8 bronzes kumite

EN 2 MINUTS... 20 anys de tennis a Montornès

El CEM Les Vernedes estrena web

El Club Tennis Montornès ha celebrat el seu 
20è aniversari amb un torneig infantil i un di-
nar amb els socis de l’entitat que ha comptat 
amb la presència del president de la Federa-
ció Catalana de Tennis, Jordi Tamayo.

L’entitat es va fundar el 1998 gràcies a la ini-
ciativa d’un grup d’amics provinents del Club 
Tennis Davis. Al llarg dels anys, el club ha es-
devingut una escola que ha inculcat a grans 
i petits els valors d’aquest esport. Actualment 
l’entitat compta amb més d’un centenar de 
membres de totes les edats. |

Aquest mes es posa en marxa el web cemles-
vernedes.cat. El nou portal completa el conjunt 
de prestacions tecnològiques que ofereix el 
Complex Esportiu Municipal i que també inclou 
una app i un terminal quiosc. Aquestes actuaci-
ons, al seu torn, complementen les millores en 
les instal·lacions i l’ampliació de l’oferta d’activi-
tats que s’han dut a terme els darrers mesos.

Entre les novetats del web hi haurà la pos-
sibilitat de fer reserva en línia de plaça a les 
activitats dirigides i de les pistes de pàdel. La 
pàgina també incorpora un apartat amb in-
formació del programa diari d’activitats dirigi-
des amb detall de cadascuna i del personal 
tècnic que la conduirà. A més, inclou seccions 
dedicades als serveis, cursos, notícies i agen-
da, entre altres. |

el president de la federació catalana de tennis, jordi taMayo, 
lliura una placa de reconeixeMent al club tennis Montornès

ceMlesvernedes.cat



13Març 2018



14 Març 2018| Grups Municipals |

Cap a l’emancipació juvenil 

Montornès viu una situació greu en matèria d’ha-

bitatge. Pràcticament no hi ha pisos per llogar i els 

que hi ha disponibles són molt cars. Hi ha molta oferta de venda, però no 

s’adequa a la situació socioeconòmica dels veïns i veïnes del municipi.

Això és conseqüència d’un model que, des de fa dècades i arreu del país, ha 

apostat per l’endeutament i la poca regulació pública, cosa que ha donat lloc 

a un mercat especulatiu que no resol les dificultats d’accés a l’habitatge. 

Des del govern local creiem que sense un canvi profund en la regulació 

de la llei i una aposta pública de les grans administracions no serà possi-

ble garantir el dret de l’habitatge. Tot i això, estem treballant en diversos 

projectes per impulsar habitatge públic i assequible. 

Recentment ha sortit publicada la primera convocatòria de cinc pisos 

per al foment de l’emancipació juvenil. S’han adquirit i rehabilitat amb 

recursos propis, Plans d’Ocupació Local i industrials locals. 

Som conscients que això no dona sortida a tota la demanda que hi ha 

actualment, però quan altres administracions donen l’esquena als pro-

blemes de la gent i defugen les seves responsabilitats, aquest Ajuntament 

intenta cercar-hi solucions. 

Tenim el compromís de continuar adquirint pisos i hi haurà una 

segona convocatòria cap a la tardor. També estem impulsant models 

alternatius de tinença d’habitatge com les cooperatives d’habitatge en 

diferents modalitats, amb un assessorament especialitzat i unes sessions 

informatives públiques previstes a la primavera.

Can Saurina 

El passat desembre vam inaugurar el nou equipa-

ment de Can Saurina, desprès de dos anys llargs d’obres. 

Aquesta, que semblaria una bona notícia, se’ns espatlla quan 

coneixem el sacrifici d’arbres i d’un fanal absolutament emblemàtics 

del nostre poble i, sobretot, quan dos mesos després coneixem que hi ha 

defectes en la instal·lació tècnica de la ràdio, goteres que fan perillar els 

aparells electrònics i per acabar-ho d’adobar una esquerda perfecta-

ment visible en un dels vidres de la façana.

Però el que més ens preocupa és l’actuació repetida de projectar equi-

paments i un cop finalitzats encarregar estudis d’experts per esmenar 

les deficiències observades. Això és el que ens ha passat amb el teatre o 

amb la pista polivalent El Sorralet, a tall d’exemple.

Demanem al govern que inverteixi aquesta manera de fer i que pri-

mer es planifiquin correctament els projectes amb tots els estudis tècnics 

que calguin i només després s’iniciïn les obres. 

Posats a demanar, també demanaríem que les partides d’inversió 

tinguessin en compte totes les actuacions necessàries per a l’equipa-

ment amb l’objectiu  de millorar la transparència i el càlcul real del cost. 

En aquest cas s’han disseminat en partides de compra i instal·lació 

del material tècnic, de compra del mobiliari, d’arranjaments fets per la 

brigada, fins i tot d’una partida genèrica per a la retolació.

Sospitem que això que és habitual en les inversions d’aquest govern té 

més a veure amb un tema de màrqueting i electoralisme que amb una 

gestió més eficient i transparent.

L’escàndol d’El Sorralet: un forat 
sense fons

Al ple de març es va aprovar una modificació de pressupost de 

2.559.033,25 € per finançar inversions amb romanent. De tots els nous 

projectes, sorprèn una nova coberta per a El Sorralet amb un cost esti-

mat en 190.000 €.

La carpa polivalent El Sorralet sempre ha estat envoltada de 

polèmica. Molta gent n’ha qüestionat l’estètica i si n’era necessària la 

construcció, ja que es va fer a cuitacorrents pensant més en les eleccions 

municipals de 2015 que en la seva idoneïtat. El que no és tan conegut, 

però, és que es va construir parcialment sobre sòl no urbanitzable, que 

es va haver de refer el paviment fins a tres vegades en el primer any per 

filtracions, que es van refer els desaigües per un error de càlcul o que, en-

tre 2015 i 2016, es va fer servir sense disposar de les mesures de seguretat 

obligatòries per a un aforament de 1.800 persones. 

L’actual coberta funciona bé, però, com que El Sorralet fa les funcions 

del teatre, des del fiasco de la seva remodelació, s’han descobert nous 

inconvenients: no aïlla el so, de manera que molesta el veïnat, i, a més, a 

dins reverbera. Canviar-ne la coberta costarà la meitat del que va costar 

construir inicialment la carpa.

No serà, però, la darrera modificació que veurem a El Sorralet. Per 

connectar-lo amb la nova escola caldrà construir un nou mòdul que 

incorporarà un nombre adequat de lavabos per a 1.800 persones. Massa 

canvis, errades i reparacions per a un equipament temporal que es va 

estrenar fa només dos anys i mig.

Qué necesita Montornés 

Falta poco más de un año para las próximas elecciones 

municipales y ya podemos comprobar que se ha activado 

la maquinaria verde para renovar la alcaldía:

Obras en las calles, bancos y papeleras nuevas (la pintura la dejamos 

para dentro de unos meses que esté mejor conservada), una inversión 

importante en instalaciones y maquinaria fitness nueva en Les Vernedes, 

obras de construcción de la escuela, últimos retoques en Can Saurina, 

sacan a concurso los pisos de alquiler social, un centro infantil y juvenil 

en el centro y así un largo etc.

Durante este año vamos a invertir en pequeñas actuaciones más de 

dos millones y medio de euros, que en gran medida son necesarios, pero, 

al igual que la gran mayoría de los ciudadanos de Montornés, sufrimos 

la improvisación del equipo de gobierno y en consecuencia el sobrecoste.

Para que nos entiendan ir a salto de mata hace que ahora estén consul-

tando a los vecinos de Can Parera por un problema de movilidad que ya 

avisamos, incluso se tuvo que encargar un segundo estudio de movilidad a 

una empresa privada que ha supuesto un gasto para el municipio, y ahora 

finalmente van a ser los vecinos del barrio, que son los grandes afectados, 

los que tengan que poner solución al asunto con una encuesta.

Finalmente aprovechamos para recordarle al gobierno municipal que 

el equipamiento más demandado por todos los ciudadanos de Montor-

nes es el “Centro de Dia-Residencia”, pero mejor nos lo dejan a nosotros, 

que en cuanto tengamos la alcaldía va a ser nuestra prioridad.
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El nostre posicionament respecte a l’atac  
a l’escola catalana

El nostre grup PDeCAT vol deixar ben clar el seu posici-

onament respecte als atacs a l’escola catalana. En base a l’aplicació de 

l’article 155, el govern espanyol ha anunciat que estudia introduir una 
casellà al full de preinscripció escolar perquè els pares puguin triar 
escolaritzat els seus fills en castellà. Això no només suposaria un greu 

atac al model d’èxit i de gran consens com és el de l’escola catalana, sinó 

que a més és il·legal, ja que va completament en contra d’allò que diu la 

Llei d’Educació de Catalunya aprovada per una àmplia majoria del Parla-

ment durant el govern tripartit. Si alguna cosa ha caracteritzat l’escola 

catalana és el seu paper en la cohesió social de Catalunya i en la convi-

vència d’alumnes vinguts d’arreu del món, que mai han estat separats 

per raó de llengua. Dir que l’escola catalana és una fàbrica d’indepen-

dentistes és un menyspreu deliberat cap a tots els professionals del sector 

i ignora la realitat més evident: els alumnes catalans obtenen resultats 

per sobre de la mitjana de la Unió Europea i d’Espanya segons informe 

PISA. Catalunya està aplicant amb èxit un model basat en el plurilingüis-

me, català, castellà i anglès. Els pares tenen dret a triar el centre escolar 

on volen portar els seus fills, i sempre defensarem aquet dret, però és el 

centre i els professionals que hi treballen qui decideix el projecte educatiu 

i lingüístic. Des del Partit Demòcrata li diem al PP que serà el nou govern 

de Catalunya qui prepararà el nou curs escolar.
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Despilfarro incontrolado

El mes de mayo de 2011 en las arcas municipales teníamos 

un remanente de tesorería de más de 8 millones de €. El 

nuevo gobierno municipal de ICV-EUiA tuvo nuestro voto de confianza 

hacia los proyectos que teníamos el anterior gobierno PSC/PP/CIU, como 

la Residencia Centro de Día, el Instituto Marta Mata, la escuela Palau de 

Ametlla, la Llei de Barris y, sobre todo, una implantación de los planes de 

ocupación para todos las personas en paro en Montornés. Sin duda todos 

los partidos los teníamos en nuestros programas.

Ahora bien, en estos últimos 7 años de mayoría del partido que gobi-

erna, solamente han sido capaces de hacer el instituto aprovechando 

nuestro proyecto y, lo más importante, aprovechando el convenio firmado 

por nosotros con la Generalitat para la financiación del proyecto completo. 

Pero nuestra sorpresa vino al ver como se pagaba desde el Ayuntamiento 

pidiendo un préstamo que pagamos entre todos con intereses a los ban-

cos, ya que no han sido capaces de conseguir nuevos convenios, dejando 

en manos de nuestros impuestos, obras faraónicas que han ido haciendo, 

suponiendo mucho dinero, que no traen beneficio para los ciudadanos.

Queda claro que el interés del gobierno municipal no ha sido el bienes-

tar del pueblo, sino los votos en cada elección, ya que todo lo hacen en año 

electoral, no cuando se necesita de verdad.

Esperamos que sus despilfarros hayan terminado ya que actualmente 

queda poco de dónde coger, aunque siguen subiéndonos los impuestos 

para su extrema cultura de gasto sin control.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 28 de març |

Campanya de donació de sang. 
De 16 a 20 h, a la Biblioteca
| 7 d’abril |

Espectacle infantil: La superbleda. A les 
17.30 h, a l’Espai Cultural Montbarri
| 20 d’abril |

Espai de Debat Educatiu (EDE). A les 18.30 h, 
a l’Hotel d’Entitats

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 les 19.15 h
Els dijous: Tàndem. Converses en francès. 
A les 19.15 h 

| 20 de març |

Dia Mundial de la Poesia. A les 18 h
Tertúlia de novel·la romàntica: 
Persuasión. A les 19 h

| 21 de març |

Hora del conte menuda: La medusa 
perduda. A les 17.30 h
| 23 de març |

Tertúlia de poesia. A les 18 h

EXPOSICIONS
Escales d’art “El Montornès d’anys enrere. 
Escoles”. Fins al 31 de març a la Biblioteca
25 anys de Mitja. Fins al 24 de març a la 
Biblioteca

ESPORTS
| 24 de març
XI Mini Marató Solidària. A les 17 h, a la plaça 
de Pau Picasso
| 25 de març |

XXV Mitja Marató Montornès - Montmeló 
- Vilanova - La Roca. A les 10 h, a la Zona 
Esportiva Municipal Les Vernedes

| 8 d’abril  |

III Festa del bàsquet femení “Vila de 
Montornès”. A les 9 h, al Complex Esportiu Les 
Vernedes

PORTES OBERTES ALS 
CENTRES D’ENSENYAMENT
Escola Sant Sadurní. 17 de març, a les 11 h.
Escola Marinada. 19 i 21 de març, de 9.30 
a 13 h. 20 de març, de 15 a 16.30 h. Cal 
concertar visita al 93 568 06 49
Escola Palau d’Ametlla. 24 de març, a les 
10 h.
Escola Mogent. 4 d’abril, de 9.15 a 10.30 h. 6 
d’abril, de 15.15 a 16.30 h.
Escola Can Parera. 7 d’abril, a les 11 h
Institut Vinyes Velles. 10 d’abril, a les 18 h.
Institut Marta Mata. 11 d’abril, a les 16.30 h 
portes obertes i a les 18 h xerrada informativa.
Llar d’infants Pas a Pas. 14 d’abril, de 10 a 
13 h.
Llar d’infants El Lledoner. 17 d’abril, de 
17.30 a 19 h. 21 d’abril, d’11 a 12.30 h.
Llar d’infants Primavera. 21 d’abril, de 10 a 
14 h

CONCURSOS

Endevina-la! Fins al 14 d’abril, als comerços 
de Montornès




