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Pintor Mir, nou centre infantil

•	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		
(Montornès	Nord)

 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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Iniciem el nou projecte d’educació en el lleure, a través del joc i fora de l’horari 

escolar, adreçat a les nenes i els nens de 0 a 12 anys del poble. Ha estat 

dissenyat pels professionals del departament d’Infància de l’Ajuntament amb 

el suport de l’escola bressol municipal El Lledoner. Des del nou Pintor Mir es 

treballarà en sintonia amb altres projectes que ja funcionen des de fa uns 

anys, com la Peixera, Fem els deures, el Consell d’Infants o amb la tasca educativa que desenvolupa 

l’Esplai Panda.

Ens fa molta i l·lusió impulsar noves eines d’intervenció amb la infància en un espai de molta quali-

tat. El projecte pretén també respondre les demandes que feu les famílies i facilitar-vos la participació 

directa i la implicació en l’educació i el lleure de les vostres criatures. Us demanem que el gaudiu i ens 

ajudeu a cuidar-lo. Pintor Mir ha de ser casa vostra.

El centre infantil està ubicat a l’edifici rehabilitat de Pintor Mir, conegut com les Antigues escoles. Si 

no ho heu fet ja, aprofiteu per visitar-lo. El resultat és espectacular i us sorprendrà molt. Esperem que us 

agradi. Trobareu un edifici que ha conservat a l’interior elements originals molt bonics com els sostres de 

fusta, els mosaics del terra, algunes portes, la barana de l’escala o murs interiors. Destaquem a més la fa-

çana neoclàssica principal, i l’estructura de finestres dels voltants. La voluntat ha estat també connectar 

amb la memòria de l’edifici històric, que conserven moltes generacions de veïnes i veïns de Montornès.

El nou equipament incorpora alhora els avenços propis d’un edifici actualitzat per garantir el con-

fort, els usos programats al projecte, l’eficiència energètica, l’accessibilitat i la seguretat. El mobiliari, 

els jocs i joguines, els llibres i tot el material són de molta qualitat i s’han adquirit i distribuït en els 

diferents espais pensant en els objectius a treballar amb els infants i les famílies.

Vull agrair l’enorme esforç que han fet i el compromís que han demostrat amb l’atenció a la infàn-

cia les professionals que han dissenyat el projecte i el contingut de l’equipament. Així com a la resta 

de persones que hi han co l·laborat. Sense elles no hauria estat possible. També ha estat fonamental 

la tasca dels tècnics i professionals que han fet possible la rehabilitació de l’edifici. Cal destacar també 

la contribució de l’equip de comunicació de l’Ajuntament per dotar l’equipament d’un logotip i d’una 

imatge identificativa pròpia.

M’atreveixo a pensar que el pintor Joaquim Mir, que visitava Montornès per allà a principis del segle 

XX, estaria encantat amb el nou centre infantil.

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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L’Economia Social i Solidària s’obre pas a 
Montornès com a aposta de futur
El 9 de juny Montornès acollirà una 
jornada dedicada a donar a conèi-
xer els valors de l’Economia Social 
i Solidària. Es farà en forma de fira 
amb tota mena d’activitats lúdiques 
i divulgatives de 17 a 21.30 h a la 
plaça de Joan Miró i a l’Escola Sant 
Sadurní.

L’Economia Social i Solidària (ESS) és una 
manera de progressar des del punt de vista 
social i econòmic donant prioritat a les neces
sitats de les persones per sobre dels guanys. 
D’aquesta manera es pretén tendir a una soci
etat més justa, igualitària i respectuosa. 

A Montornès, es treballa des de fa temps 
per anar integrant aquests valors en el dia 
a dia ciutadà. Des de l’administració local 
s’està incorporant aquesta manera de fer 
en tots els àmbits d’actuació: des de la con
tractació pública fins al foment del consum 
responsable i de comerç just, el cooperati
visme i sistemes de producció més solidaris 
i sostenibles.

En els darrers anys, l’Economia Social i So
lidària ha viscut un auge en sectors com les 
finances ètiques i el cooperativisme de con
sum. Han sorgit experiències com la criança o 
les cures domèstiques, que ja fan més visible 

i valoren la sostenibilitat de la vida i la pro
ducció i reproducció socials a moltes ciutats 
i municipis.

Una fira local per difondre l’ESS
El 9 de juny, de 17 a 21.30 h, se celebrarà la 
Fira de l’Economia Social i Solidària amb es
tands d’entitats i experiències, exposicions, 
espectacle familiar, espai de cura infantil, 
tastets de productes, i presentacions i tallers 

participatius. Les activitats, que compten 
amb la col·laboració de les entitats Ateneu 
cooperatiu del Vallès Oriental i Labcoop, es 
desenvoluparan simultàniament a la plaça de 
Joan Miró i al pati de l’Escola Sant Sadurní on 
s’establiran espais diferenciats dedicats a ha
bitatge, consum, agroecologia i a experiènci
es d’economia feminista i comunitària.

La programació es pot consultar al web 
montornes.cat/fess |
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BrEus

Hub b30, un ajut als reptes 
d’innovació d’empreses i 
institucions

El projEctE Es va prEsEntar a l’abril a la Uab
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La UAB, Eurecat i l’Associació Àmbit B30, que 
aplega 23 municipis del motor industrial de 
Catalunya (entre els quals hi ha Montornès), 
han impulsat la plataforma Hub b30. La inicia
tiva té l’objectiu de posar a l’abast d’empreses 
i institucions les capacitats tecnològiques i el 
coneixement científic de l’Esfera UAB, Eurecat 
i el seu entorn. 

D’aquesta manera les empreses podran 
accedir a equipaments i infraestructures d’alt 
nivell i treballar amb personal investigador ci
entífic especialitzat i a l’avantguarda del conei
xement. Es desenvoluparan projectes a mida, 
dissenyats per cobrir necessitats específiques 
en funció de cada empresa o institució. També 
es farà formació, assessorament i recerca col·la
borativa per ajudar les empreses i entitats a ser 
més innovadores i competitives.

Per tal de donar a conèixer el projecte es 
duran a terme trobades sobre innovació i 
tendències adreçades a petites i mitjanes em
preses.  |

Reconeixement a la tasca de REIR 
amb infants i adolescents

L’Associació REIR ha estat guardo-
nada amb el Premi La Caixa a la In-
novació Social 2017 pel Servei d’Aten-
ció a la Infància i a l’Adolescència que 
desenvolupa conjuntament amb Save 
the Children. Actualment el servei 
atén prop de 150 infants i 100 famílies 
de Montornès i de Les Franqueses. 

El departament de Serveis Socials de l’Ajun
tament desenvolupa des de fa anys projectes 
de suport a la infància i a l’adolescència. Per 
ferho compta amb la co l·laboració d’entitats 
com l’Associació REIR (Recursos Educatius 

per a la Infància en Risc. Recentment, REIR ha 
rebut el Premi La Caixa a la Innovació Social 
2017 per la tasca d’atenció que desenvolupa 
de forma conjunta amb Save the Children. En 
l’actualitat el projecte atén prop de 150 in
fants i joves, i un centenar de famílies, tant de 
Montornès com de Les Franqueses.

El premi, dotat amb 15.000 euros, és d’àmbit 
estatal i reconeix l’esforç de les entitats per fer 
front als reptes socials amb innovació.

REIR també duu a terme altres iniciatives a 
Montornès com l’espai de menjador i reforç so
cioeducatiu als instituts RAIESO o el programa 
Fem els Deures. |

intErcanvi gEnEracional En novEs tEcnologiEs EntrE jovEs dEl programa rai-Eso i UsUaris Els casals dE la gEnt gran
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Els POL, un ajut a la inserció i un 
reforç per als serveis municipals

Aquest mes s’han lliurat les acre-
ditacions formatives a les 31 perso-
nes contractades a través dels Plans 
d’Ocupació Local (POL) 2017. El 
programa ha permès desenvolupar 
12 projectes en els àmbits de mante-
niment, jardineria i obres, control de 
la via pública, tasques administrati-
ves i serveis socials. 
 
Els Plans d’Ocupació 2017 han donat feina a 
31 persones (6 més que al 2016) de les quals, 
15 són majors de 45 anys.

Acompanyant la feina, les persones partici
pants han rebut formació transversal en ma
tèries com la igualtat de gènere, la prevenció 
de riscos laborals i han assistit a sessions d’ori
entació laboral. A més, en funció dels perfils 

professionals, s’han impartit continguts es
pecífics en jardineria i horticultura, atenció 
domiciliària i manteniment d’espais urbans, 
entre altres. Han estat 725 hores de formació. 

Més de 130 persones contractades
Els Plans d’Ocupació Local es van posar en 
marxa a Montornès l’any 2013 per ajudar a 
alleugerir la difícil situació econòmica que 
afecta algunes famílies del poble. Des de 
llavors, l’Ajuntament n’ha assumit la despesa 
en solitari. El 2017 s’hi van dedicar 520.378,90 
euros. El conjunt d’actuacions desenvolupa
des (incloent les de 2017) han representat la 
contractació de 179 de persones i el desen
volupament de 69 projectes municipals. Els 
recursos dedicats als Plans d’Ocupació Local 
es xifren en 2.063.155,98 €. |

BrEus

La Policia Local va detenir la nit del 18 d’abril 
un home quan fugia d’una de les casetes 
d’obra instal·lades al carrer de la Llibertat. 
L’individu hi havia accedit trencant els vidres 
d’una finestra. La detenció va ser possible grà
cies a l’avís del veïnat. |

Intent de robatori a les 
obres del c. de la Llibertat

Anar a la deixalleria té premi! Les per
sones que utilitzin la deixalleria fins al 31 
de maig entraran en el sorteig d’entrades 
per al Gran Premi de Catalunya de Mo
toGP i un val per bescanviar a la llibreria 
La Gralla de Granollers. La Campanya està 
impulsada pel Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental. 

Ampliat el termini de pagament de l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció Mecàni-
ca. L’ORGT ha ampliat el termini de paga
ment en període voluntari fins al 4 de juny.

EN 1 MINUT... 
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El grup de teatre social del Satè l·lit torna al Deslimita’m. Per quart any consecutiu, el 
grup de teatre social de l’Espai Jove Satè l·lit ha participat en aquest certamen de teatre 
social que s’organitza a Barcelona. Ho han fet amb ACOSADXS, una obra de creació pròpia 
sobre el bullying. |

Rebuig a la sentència de “La Manada”. A finals d’abril es van fer dues concentracions al 
davant de l’Ajuntament per protestar contra la sentència judicial de ‘La Manada’. La Taula 
per la Igualtat va liderar la mobilització a Montornès. |

El grUp dE montornès al dEslimita’m (imatgE cEdida pEr la roda)

BrEus

L’Equip d’Atenció Primària 
de Montornès-Montmeló 
torna a ser el més ben valorat

Quarta edició del projecte 
“Viu i conviu al barri” 

EqUip d’atEnció primària montornnès-montmEló (Foto: ics)

L’equip ha estat reconegut com el millor del 
2017 en la quarta Jornada de Benchmarking 
de l’atenció primària de l’àrea Metropolita
na Nord, organitzada per l’Institut Català de 
la Salut (ICS). La jornada es va celebrar el 13 
d’abril a Llinars i va aplegar més de 300 pro
fessionals de l’ICS i dels equips d’atenció pri
mària del territori. |

Coincidint amb l’arribada de l’estiu, l’Oficina del 
barri reedita el projecte Viu i Conviu que té l’ob
jectiu d’afavorir la convivència amb accions so
cials i educatives tant a l’espai públic com a les 
comunitats veïnals. Entre les activitats previstes 
hi ha torneigs de futbol per a infants i adults, 
jocs al carrer, un “guateque” veïnal i la continu
ïtat d‘iniciatives com l’espai de costura “Entre 
Fils”, o el sopar intercultural “Tastamons”. |
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SADIP, nou servei per prevenir el 
consum de drogues i pantalles

la columna dE l’Entitat

Enguany la Colla de Drac i Diables de 
Montornès torna a estar de celebra-
ció. Ara és el torn del festival folk Balla 
Montornès que arriba a la 25a edició. 

El 1967, amb l’impuls de Jaume Arnella 
entre d’altres, es van assentar les bases del 
moviment de la música tradicional i d’arrel 
catalana.

Tot el moviment va cristal·litzar l’any 
1988 amb la creació del Festival Tradici
onàrius, amb seu a l’Artesà del barri de 
Gràcia.

A Montornès aquest moviment va ar
ribar l’any 1994 de la mà de Produccions 
Xarop de Canya, amb l’organització de 
Ramon Altimira, i més tard l’activitat es va 
canalitzar a través de la colla de Diables de 
Montornès que n’assumiria l’organització.

El format del festival ha estat molt di
vers. Va començar sent un cicle de balls de 
saló i danses col·lectives al Teatre Munici
pal. L’any 2002 el cicle de balls es va trans
formar en festival i es va canviar d’ubicació 
per anar a la masia de Can Masferrer. Amb 
motiu de les obres del TGV, l’any 2009 es 
va haver de marxar de la masia i tornar al 
centre del poble, ara, però, a la plaça de 
Pau Picasso, lloc on s’ubica actualment. 

Aquest festival és un referent a la co
marca i promou que ens visiti gent de tota 
la província de Barcelona. 

Els membres de la colla volen seguir 
donant  a conèixer les nostres arrels mu
sicals, i és per això que us conviden a tots 
el dissabte 9 de juny al festival folk Balla 
Montornès.  | 

Drac i Diables de Montornès.  
Ramon Altimira

Els diables continuen 
fent història

En els darrers dies s’ha presentat el 
Servei d’Assessorament per a la pre-
venció del consum de Drogues i Pan-
talles (SADIP) de la Mancomunitat 
del Galzeran que prestarà servei als 
municipis de Montornès, Martorelles, 
Vilanova del Vallès, Santa Maria de 
Martorelles i Vallromanes. 

La creació del servei és una de les accions 
incloses en el Pla de prevenció de drogues, 
pantalles i riscos associats (CRITIC) que de
senvolupen de forma conjunta els municipis 
integrats en la Mancomunitat El Galzeran. La 
iniciativa compta amb el suport de la Diputa
ció de Barcelona.

A l’acte de presentació hi va assistir l’alcalde 
de Montornès i president del Galzeran, José 

A. Montero; la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació, Me
ritxell Budó, així com l’alcaldessa i els alcaldes 
dels municipis de la mancomunitat.

El SADIP s’ha ubicat al Centre d’Atenció Co
munitària de Montornès. El servei s’adreça a 
persones que tinguin dubtes relacionats amb 
el consum de drogues i amb l’ús, mal ús o 
abús de pantalles. També a menors i les seves 
famílies així com a professionals (educadors/
es, monitors/es, mestres, etc.) que necessitin 
assessorament en aquest àmbit. 

La detecció d’usuaris es farà per mitjà de 
la xarxa d’agents implicats en el projecte i 
articulats des dels respectius ajuntaments. 
També es podrà accedir al servei per iniciativa 
pròpia o per acompanyament i/o recomana
ció professional. |

El jardí urbà de Montornès Nord dona la benvinguda a la primavera.  Alumnes de l’Escola 
Marinada, joves de l’Espai Jove Satè l·lit i veïns del barri van participar a començaments de 
maig en una plantada al jardí urbà situat als darreres dels edificis del carrer del Nou d’abril.  |

Una dE lEs actUacions dEl FEstival balla montornès
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El vEïnat opina...

M’agrada molt que 

sigui un lloc que pugui 

compartir tota la família 

i que d’aquesta manera 

no hagis de separar una activitat per un costat i 

una altra, per un altre. Això està molt bé. D’altra 

banda, també m’agrada que hi hagi un espai de 

0 a 3 anys, ja que potser faltava un espai així aquí 

al poble. 

Marc Pruna Solà
Pare

M’ha agradat molt les 
joguines i tot el que hi 
ha a l’edifici. Les cases 
que hi ha per jugar... 

Hi ha una joguina en la qual poses la mà i es 
queda la marca. Això és el què m’ha agradat 
més. M’agradaria que aquí es fessin excursions, 
manualitats i que hi hagués contacontes. 

No sabia ben bé què em 

trobaria, però m’espera-

va el què és, un lloc per 

acompanyar les famílies 

en el desenvolupament dels nostres fills en 

aquestes edats. M’ha agradat molt l’espai. M’in-

teressa molt el que faran els divendres, perquè 

m’agrada fer activitats amb els nens i poder anar 

a xerrades.

alba Mora
Infant

alba Margarito
Mare

El que esperem de Pintor 

Mir és que es pugui apro-

par el lleure a les famílies 

del municipi. Abans, al 

tenir només la seu a Montornès Nord, quedava 

una mica despenjat i molta gent pensava que no 

tenien l’oportunitat de fer ús del servei. D’aquesta 

manera jo crec que Pintor Mir obrirà més l’educa-

ció no formal al poble. 

EvElyn dE la roSa garcéS
MonItora

He trobat aquest lloc 

molt divertit per poder 

gaudir de tot el què hi ha 

aquí dins. M’agradaria 

que fessin molts jocs per crear i també per divertir-

nos. Hi ha moltes activitats per fer i moltes d’elles 

són per a nens de diferents edats. M’he trobat 

moltes coses divertides.

Esperem donar un espai 

on les famílies puguin 

venir a acompanyar els 

seus fills, gaudir d’ells i passar una estona de joc. 

D’altra banda, personal de la Llar d’Infants es-

tarem aquí per dinamitzar i coordinar els grups 

i acompanyar les famílies en cas que necessitin 

assessorament.

Joan roMEro
Infant

lola vico 
DIrectora De la llar 
D’Infants PúblIca el 
lleDoner

Què esperes que pugui oferir aquest centre?

Centre Infantil Pintor Mir, educació i lleure des de la proximitat i l’entorn familiar
El Centre Infantil Pintor Mir s’ha su-
mat als equipaments municipals dedi-
cats a la infància, en aquest cas amb 
un projecte d’educació per a infants 
de 0 a 12 anys, basat en el joc com ei-
na educativa i en els valors del lleure. 
En la presentació, infants i famílies 
van poder conèixer les instal·lacions i 
l’equip educador.

L’edifici Pintor Mir ha reprès la seva història 
vinculada, des de l’any 1930, a l’educació i als 
infants del poble. Ara acull el Centre Infantil 
Pintor Mir, però abans van ser les aules de les 
conegudes Antigues escoles.

A començament de maig, es va fer la pre-
sentació de les instal·lacions reformades i del 
projecte educatiu, força acurat, que posa l’ac-
cent en l’infant i les famílies a través d’espais 
de proximitat entre els més petits, l’entorn fa-
miliar i l’equip educador.

Per a la primera infància, de 0 a 3 anys, hi 

haurà una proposta específica, El petit Mir, 
amb la col·laboració de l’equip docent de la 
Llar d’Infants Pública El Lledoner.

Les primeres activitats del centre són “Els di-
vendres en família” que s’estrenen aquest mes 
de maig i es desenvoluparan fins al 15 de juny.

Una reforma respectuosa amb la història
Les obres de condicionament, amb un pressu-
post d’adjudicació de 204.732 €, han respectat 

 infantS i faMíliES EStrEnEn El cEntrE infantil

Sala gran aMb divErSoS ESPaiS dE JocS

Sala d’oci a la PriMEra Planta

una altra viSta dE la Sala gran

la façana neoclàssica original de l’edifici així 
com els elements arquitectònics més carac-
terístics.

El centre té 400 m2 distribuïts en dos pisos. 
Disposa d’una gran sala amb espais diferenci-
ats de joc, cuina, menjador, sales d’estudi i des-
patxos, a més d’un pati per poder fer activitats 
a l’aire lliure.

La Diputació de Barcelona va concedir una 
subvenció de 165.000 euros per al centre. |
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Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

L’any 1930, Montornès va estrenar el nou i flamant edifici de les 
escoles que a partir d’aleshores presidiria la plaça més antiga del 
poble, la plaça de la Constitució, l’actual plaça de Pintor Mir. Per als 
alumnes d’aquell moment era l’escola nova, un equipament amb 
pati i dues aules, una per a nois i una altra per a noies.

Fins llavors, les noies havien assistit a classe a la primera casa del 
carrer Nou i els nois a una de les cases del costat de llevant de la 
plaça. Eren dos locals separats pels quals el consistori pagava un 
lloguer als propietaris.

Feia molts anys que Montornès batallava per tenir una escola per 
als 80 infants que vivien al poble. En feia més de quaranta que l’ar
quitecte Magí Rius havia projectat l’edifici que hauria de ser escola 
a la planta baixa i ajuntament al pis superior. I en feia més de trenta 
que la construcció havia començat i de seguida s’havia aturat, se
gurament per manca de suport econòmic.

Així que durant un període molt llarg de temps, la imatge de la 
sagrera va estar marcada per aquest edifici a mig fer. A les postals 
antigues del poble es veuen dempeus, abandonats i engolits per 
la vegetació, únicament els paraments de la planta baixa.

L’any 1927 es van reprendre els treballs fins que al març de 1930, 
l’alumnat, la mestra i el mestre van poder acabar el curs a les noves 
dependències. 

Les Antigues escoles de l’any 1930

| Arxiu obert |

L’edificació, d’estil neoclàssic amb frontó i façana simètrica, no va 
ser mai ajuntament; al contrari: el pis superior s’habilità amb dos 
petits habitatges per als mestres. 

L’edifici va ser l’únic equipament escolar de Montornès durant 34 
anys. A partir de 1964, amb la progressiva posada en marxa del 
col·le gi de Sant Sadurní a la zona de l’eixample, l’edifici va acollir 
les aules dels alumnes més grans d’aquest centre educatiu a ma
nera d’extensió, fins ben entrada la dècada dels anys 90. 

A la imatge, el mestre Ernest Negre, al pati de les escoles, amb els 
seus 52 alumnes, alineats i ben co l·locats. Avui, alguns dels que 
estan asseguts (els més petits) ronden o passen dels 80 anys. |  

El grUp dE nois dE l’Escola dE montornès, cap a 1942. aUtor dEsconEgUt. arxiU mUnicipal dE 
montornès.
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prEsEntació dE La Remençada amb pilarín bayés, rEprEsEntants polítics i EmprEsEs i Entitats co l·laboradorEs

nUcli antic dEl mUnicipi (Foto: ammv)

masia dE ca l’arnaU (Foto: ammv)

El Ple Municipal va declarar, l’abril, tres nous 
elements del patrimoni de Montornès com a 
béns culturals d’interès local (BCIL): la masia 
de ca l’Arnau, el refugi annex i el nucli antic 
del municipi.

La masia de ca l’Arnau i el refugi annex que
den protegits per ser els únics immobles tes
timonis dels temps de la Guerra Civil a Mon
tornès. La masia va ser la caserna dels soldats 
que vigilaven les insta l·lacions de l’aeròdrom 
329 de l’exèrcit de la República i el refugi va 
ser construït per a la defensa del destacament 
militar en cas de bombardeig.

El nucli antic de Montornès, per la seva 
banda, queda catalogat com a zona d’expec
tativa arqueològica sota la cota zero. Això vol 
dir que el seu subsòl té interès arqueològic, 
social i patrimonial perquè va donar origen 
al poble i allà s’hi concentra la seva evolució 
històrica. El perímetre que el protegeix està 
inclòs en la delimitació de l’antiga sagrera.

Amb aquests tres nous elements, a Mon
tornès ja hi ha un total de 25 béns culturals 
que compten amb la declaració de BCIL, en
tre els quals hi ha l’Església de Sant Sadurní, la 
Torre del Telègraf i les Antigues Escoles.

A més, el castell de Sant Miquel, el jaciment 
de Mons Observans i l’escut de Can Masferrer 
són béns culturals d’interès nacional (BCIN). |

Nous béns culturals 
d’interès local

Montornès encara més remença

La cinquena edició de La Remen-
çada, el gran musical del Vallès es 
representarà el 26 de maig, a les 18 
h. Com a novetat d’enguany, l’es-
pectacle començarà a la plaça dels 
Remences (com en els seus inicis) i 
finalitzarà a la plaça de Pau Picasso, 
amb tots els escenaris renovats. 

Aquest any també s’han establert noves 
col·la boracions amb els centres educatius del 
municipi com l’Escola d’Hoteleria del Vallès 
Oriental, el projecte de voluntariat de l’Insti
tut Vinyes Velles i el Pla de Transició al Treball.

Seguint la línia de treball engegada en els 
darrers anys, La Remençada continua fent pas

ses per augmentar la seva projecció. El 2017 
va ser la incorporació de la figura d’apadri
nament que enguany és la dibuixant Pilarin 
Bayés. També es va començar a incorporar en 
la iniciativa municipis veïns que en època me
dieval formaven part del mateix territori. L’any 
passat va ser Vallromanes i en aquesta edició, 
Vilanova del Vallès. 

Activitats fins al 3 de juny
L’espectacle de La Remençada ha propiciat 
l’organització de tot d’esdeveniments. Fins al 
3 de juny s’han programat activitats a Mon
tornès, a Vilanova i al municipi de Sant Esteve 
de Llémena (Gironès) que comparteix amb 
Montornès passat remença. |
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L’esport també es viu en femení

Reserves en línia per a les activitats 
dirigides del CEM Les Vernedes

L’Ajuntament ha obert la convocatòria de 
sol·licitud d’ajuts per a les entitats esporti
ves sense ànim de lucre del poble. N’hi ha 
per a les entitats i clubs ja creats, als quals es 
dedicaran un total de 67.900 €, i una convo
catòria específica per a les entitats de nova 
creació, a les quals es destinarà 2.500 €. Les 
bases recullen criteris de tipus social i un co
eficient específic dedicat a la promoció de 
l’activitat física i l’esport femení que es tindrà 
en compte a l’hora de calcular la subvenció 
a concedir en cada cas. |

Els usuaris del CEM Les Vernedes han vist com, 
durant les darreres setmanes, s’han incremen
tat les opcions tecnològiques al seu abast. Al 
març es va posar en marxa el web cemlesver
nedes.cat que, entre les seves prestacions, in
clou informació detallada del programa diari 
d’activitats dirigides i del personal tècnic que la 
condueix, així com seccions dedicades als ser
veis, cursos, notícies i agenda. Recentment s’ha 
activat un nou sistema de reserves de classes 
d’activitats dirigides. El programari permet fer 
la reserva de plaça tant des del web com des 
de l’app que l’equipament ha posat a disposi
ció dels usuaris i des del nou terminal interac
tiu situat a la recepció de l’equipament. |

diada d’Esports al carrEr 2017

tErminal al cEm lEs vErnEdEs

Mar Juárez, 17a del món en 50 km 
marxa a la Xina.  La montornesenca ha 
aconseguit, a més, una quarta posició per 
equips amb la selecció espanyola. |

Campionat de Catalunya d’Endurets. 
El jove Yago Domínguez lidera la classi
ficació provisional a falta de dues curses.
Handbol. Montornès va acollir l’1 de 
maig el procés de selecció de jugadores 
infantils per al centre d’alta tecnificació 
d’handbol femení.
Club Atletisme Montornès
• Angélica Esparza, 2a d’Espanya Màster 

de 10.000 m
• Núria Gurri, 1a del Vallès en llançament 

de martell
• Carla Punzano, 3a del Vallès en llança

ment de martell
Club Karate Montornès
• 3 ors, 8 plates i 1 bronze en el Campio

nat de Catalunya de Clubs
• 2 bronzes a la Lliga Nacional junior i 

sub21

EN 2 MINUTS... 
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Lluitem contra la violència masclista?

El setembre de 2017 es va dur a terme un Pacte d’Estat 

contra la violència de gènere. Aquest pacte recull 213 

mesures que encara no s’han posat en marxa. L’acord preveia un pressupost 

de 200 milions d’euros l’any passat, partida que s’ha d’augmentar anualment. 

El govern central ha pressupostat 80 milions per al 2018.

El Pacte diu que es destinarà un augment anual de 20 milions d’euros a 

les Administracions locals. No obstant això, els Ajuntaments no hem rebut ni 

un sol euro d’aquest acord. Per això, en el darrer Ple vam aprovar una moció 

on es reclamaven a l’Estat els diners compromesos per poder lluitar contra la 

violència de gènere. Casos com la sentència de “La Manada” demostren que 

es necessària una voluntat real per fer front a aquesta xacra social.

Des dels ajuntaments podem desenvolupar polítiques educatives, de sen-

sibilització, d’atenció i de suport a les dones, però sense recursos econòmics 

no es poden desplegar adequadament. Malgrat això, fem tot el que és a les 

nostres mans. A Montornès, el Servei d’Informació i d’Atenció a les Dones 

(SIAD) ofereix assessorament jurídic i atenció psicològica i atén a més de 120 

persones a l’any. Suposa una despesa d’uns 24.000 euros, un 70% més que en 

2013 perquè s’ha anat ampliant el servei. 

Continuarem treballant des del municipalisme però demanem a l’Estat 

que compleixi amb el seu compromís per acabar amb la violència masclis-

ta. El pressupost general és de més de 318.000 milions d’euros, no es poden 

destinar els 200 milions pactats? Falta voluntat política. 

La història es repeteix, novament 

Com si es tractés d’un Déjà vu, veiem a dues 

planes del darrer Montornès Viu, com el govern municipal es vanagloria 

de la reforma del teatre. La realitat és que es posa novament de manifest 

la incapacitat dels que ens governen de planificar i executar una obra. 

Prova d’això: l’escola, Can Saurina (que ara a més té goteres i sorolls que 

no se saben d’on venen), la reforma del teatre...

La remodelació del Teatre Municipal deixa nu novament al govern. 

Algú pensava que un edifici dels anys 60 no tindria risc de presentar 

deficiències? No ens cansarem de denunciar que el Sr. Montero i el seu 

govern condueixen Montornès sense estudi ni preparació.

Amb un preu aproximat de 1.700.000 € haurem d’encomanar-nos a 

algun “ente del más allà” perquè un cop finalitzada l’obra (la previsió és 

d’un any) no s’hagi de canviar la coberta, construir un edifici annex com 

a magatzem, lavabos que no s’havien previst...

El pitjor de tot això, no és el cost elevat; no és que hagi estat un any 

aturat, ni tan sols que per una part important de la ciutadania no sigui 

una prioritat. El pitjor ha estat que després de tant temps, no s’hagi 

tingut el compte la possibilitat de començar l’actuació, en acabar el 

curs escolar. Recordem a l’executiu que l’escola Palau d’Ametlla està en 

barracons i això dificulta la climatització. Han condemnat els infants 

a fer classe amb els sorolls dels martells, amb la pols i amb la resta de 

molèsties que necessàriament es donen en el desenvolupament d’una 

reforma, i a més amb les finestres tancades per intentar minimitzar-lo.

L’opinió

El passat ple de maig el nostre grup va presentar una 

moció per denunciar i donar visibilitat a la criminalització dels Comitès 

de Defensa de la República duta a terme pel govern de l’Estat espanyol. 

És evident que alguns representants polítics, certs mitjans de comunica-

ció i alguns cossos de les forces de seguretat de l’Estat han vinculat els 

CDR amb la violència per justificar un relat que fonamentés l’acusació 

de rebe l·lió i de sedició per als companys que estan empresonats o 

exiliats. Han criminalitzat els comitès fins a arribar a l’absurd d’acusar de 

terrorisme una persona del CDR de Viladecans, el passat 10 d’abril, sense 

cap fet provat. 

No s’entén que un país que ha patit el terrorisme i està en nivell 4 

d’alerta terrorista permanentment banalitzi el terrorisme d’aquesta ma-

nera per lluitar contra un moviment de protesta pacífic. Tallar carreteres, 

obrir peatges o penjar llaços grocs no és ni serà mai un acte terrorista.

Però menys s’entén la situació absurda en què ens vam trobar amb 

aquesta moció. En la comissió prèvia al ple, l’alcalde ens va traslladar 

que estava molest pel nostre darrer text en aquesta columna i que això 

feia plantejar a l’equip de govern no donar suport a la moció. En aquests 

temps convulsos, a uns els ofenen les columnes d’opinió, a d’altres els 

llaços grocs i n’hi ha que s’ofenen amb la paraula CDR. S’obliden que 

la llibertat d’expressió no és només dir allò que un vol lliurement, sinó 

també respectar les opinions dels altres quan no les compartim.

Mejor no autoengañarse

En los meses previos a las elecciones es cuando más se 

puede visualizar el ansia de los políticos que gobiernan 

por hacerse destacar. Ya sea con frases persuasivas, con publicidad en 

los medios de comunicación (“auto-subvencionados”) o con grandi-

locuentes gastos, pocos son los municipios que evitan cerrar la puerta 

a cualquier resquicio que pueda llevar a sus vecinos a pensar que su 

alcalde o gobierno municipal no cumple con las expectativas de éstos. 

Es más, no se trata tanto de esconder las posibles promesas incumplidas 

(que las hay) o de analizar un programa político a fondo sino   de ser 

capaz de crear una “realidad ficticia” que sugiera una idea de eficacia, de 

buena gestión y, lo más perverso: “que nadie debe perderse que lo bueno 

está por llegar… eso sí, ¡a partir de las próximas elecciones, claro, y sólo si 

votas a ellos!

Todo ello es muy lícito y muy fugaz, pero no debiera alejarnos de la 

realidad que nos rodea y del nefasto servicio que los vecinos de Mon-

tornés reciben en relación a los impuestos que pagan. Nuestras calles 

cada vez más degradadas, los servicios, empeorando y con un desarrollo 

urbanístico que cada vez se entiende menos. Donde había aparcamiento 

se elimina, donde había paisaje de ribera se impone el cemento y la edi-

ficación intensiva, donde no existía ruido se genera y aunque lo llamen 

“contaminación acústica” o siempre se busquen incívicos culpables para 

todo, los verdaderos responsables son nuestros gobernantes.
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Una remodelació que arriba tard 

És ben conegut que l’espai El Sorralet es va fer amb molta 

rapidesa l’any 2015. La construcció faraònica del grup de 

govern és un exemple més de mala gestió pel que fa a aquest projecte.

Quan es van realitzar les obres, ja es van començar a notar els 

desperfectes de les instal·lacions que, un cop acabades, s’han acabat de 

confirmar.

Després de quatre anys de greus problemes relacionats amb el veïnat, 

el govern municipal ha optat per arreglar el greu error que va cometre en 

no habilitar de forma correcta aquest espai municipal. 

Un cost de 189.000 € que les arques municipals, a través de la con-

tribució dels veïns de Montornès, es podrien haver estalviat si el govern 

municipal no hagués volgut projectar la seva construcció abans de les 

eleccions municipals de l’any 2015. Actuar amb la màxima diligència 

hauria estalviat als veïns molts problemes tant acústics com visuals, però 

a més, econòmics.

Ningú no els va advertir o assessorar que la coberta que hi ha en 

aquest moment no era la idònia? Els polítics som els que prenem les 

decisions i en totes les ocasions han de ser les millors per als interessos 

generals del municipi.    

Des del grup municipal del Partit Demòcrata rebutgem com ja vàrem 

fer en el seu moment, l’ús propagandístic de les obres necessàries per al 

poble. L’actuació amb la màxima diligència permet al poble estalviar per 

als ciutadans greus perjudicis.
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Realidad de nuestras calles 

En Montornés como en otros lugares, se necesita tener 

más control de cómo están nuestras calles, partiendo de la 

base de que los ciudadanos tenemos que poder transitar por ellas con las 

máximas garantías. 

Llevamos ya varios años pidiendo que se actúe sobre varios temas: 

aceras estrechas; pasos peatonales en zonas de carga y descarga peligro-

sos; incívicos aparcados en doble fila sin que nadie haga nada; carreras 

incontroladas en zonas anchas con vehículos ruidosos; obras que afectan 

a la movilidad; aparcamiento insuficiente... Y por desgracia, un largo etc. 

que no cabe en este cuadro. Hemos hecho varias aportaciones de las que 

no se han aceptado ninguna, es lo que diríamos, un trabajo ciego y sordo, 

por todo ello, es indiscutible que necesitamos un cambio importante en la 

forma de actuar en la vía pública de todos los actores de la vida cotidiana, 

siendo la parte principal, nuestra administración el Ayuntamiento, quienes 

deben velar por el bien común y en especial, actuar en que el civismo sea 

una asignatura que no se repita en Septiembre.

Echamos de menos verdaderas propuestas que nos saquen del nivel de 

insatisfacción que tienen los ciudadanos con los políticos, siendo claros 

“no solo se debe trabajar en el último año de la legislatura ni para unos 

pocos” y no perder el tiempo con mociones a los plenos que no solucionan 

los problemas de los montornesinos, no entrar en debates de la realidad, es 

una táctica que nos incomoda tanto como a los ciudadanos.
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| dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 20 i 27 de maig |

Taller d’autodefensa per a dones
A les 10 h, al Casal de Cultura 
| 25 de maig | 

Mostra de teatre amb els grups de nivell  
bàsic de l’Aula de Teatre 
A les 18 h, a l’Espai Cultural Montbarri
| 9 de juny |

Fira de l’Economia Social i Solidària
De 17 a 21.30 h, a la plaça de Joan Miró i a  
l’Escola Sant Sadurní

LA REMENÇADA
| 26 de maig |

La pagesia: El calendari. A les 10 h, al Casal 
de Cultura
Visita al Celler de Can Blanchart. A les 
10.30 h, al carrer de Sant Isidre (inscripcions  
a Floristeria Blanchart)
Representació de La Remençada. A les 18 h, 
inici a la plaça dels Remences i final a la plaça  
de Pau Picasso
Botifarrada popular. En acabar la representació, 
a la plaça de Pau Picasso
Mercat del pagès. A les 18 h, a la plaça de Pau 
Picasso

| 3 de juny |

Caminada “En terra de Remences”. A les 9.30 h, 
sortida al Casal de Cultura 
Vermut popular. A les 13 h, al carrer Major

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 

| 22 de maig |

Taller de contes. A les 17 h
| 23 de maig |

L’hora del conte menuda: “Conte amb olor a 
cel blau”. A les 17.30 h
Taller menut: Estímuls que ens fan créixer.  
A les 18.30 h
| 25 de maig |

Tertúlia de poesia. A les 18 h

| 30 de maig |

Montornès llegeix... Poesia. 
A les 19 h

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 10 de juny |

¿Quién quiere un milagro? a càrrec del grup 
d’adults de l’Aula Municipal de Teatre. A les 18 h
| 16 de juny |

La increíble historia de la chica del telegrama 
musical a càrrec del grup avançat de l’Aula 
Municipal de Teatre. A les 19 h

EXPOSICIONS
Escales d’art: El Montornès d’anys enrere. Els 
esports. Fins al 31 de maig a la Biblioteca 
El Guernica: Una revisió de l’obra de Pablo 
Picasso. Fins al 26 de maig a Can Saurina
Sex o no sex. Fins al 28 de maig al Casal de 
Cultura 

MONS OBSERVANS
| 27 de maig |

Visites guiades. A les 11, 12 i 13 h
Informació i inscripcions:
www.monsobservans.cat




