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La nova escola, una realitat La nova escola, una realitat 
amb l’esforç municipalamb l’esforç municipal

Un total de 246 infants i una vintena de mestres ja fan ús de les instal-

lacions del nou edifi ci de l’Escola Palau d’Ametlla al c. de Can Parera. Desta-

quen de l’edifi cació, amb una superfície de 2.885 m2,  les aules específi ques 

de música, plàstica i informàtica, els espais que complementen les classes de 

P3 i la cuina equipada per oferir servei de menjador propi.

L’any 2015 l’Ajuntament va decidir tirar endavant la construcció del nou edifi ci 

de l’escola, davant la passivitat de la Generalitat. Es va signar un conveni amb el 

Departament d’Ensenyament segons el qual el Consistori assumia el cost de la 

redacció del projecte i de l’edifi cació i la Generalitat, la supervisió dels treballs.

L’import d’adjudicació de les obres ha estat de 3.553.346,76 € (IVA inclòs).
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Els i les alumnes de Palau d’Ametlla han estrenat les noves instal·lacions de l’escola, 

amb una celebració que no oblidaran mai. Ha estat molt emocionant tot plegat. 

Després de molt de temps, d’esforç i de maldecaps ja és una realitat. Els darrers dies 

han estat desbordants de feina per tal de poder fer el trasllat durant les vacances de Nadal. Moltes gràcies a 

l’equip directiu i als docents, així com a l’AMPA i a les famílies que hi heu ajudat.

L’edifi ci és d’una enorme qualitat constructiva, d’instal·lacions i  de funcionament, a més de ser estèticament 

molt bonic. El gaudiran els alumnes i els mestres, i també les famílies. L’escola, però, us pertany a tots i totes i és 

el fruit de l’esforç de tot el poble.

Tant en el disseny del projecte com en l’execució de les obres hem pogut intervenir-hi, des dels equips tècnics 

de l’Ajuntament fi ns a l’equip directiu de l’escola. Això ha permès adaptar-lo a les necessitats i l’organització 

pròpia, i aconseguir que el resultat fi nal sigui molt satisfactori. Vull agrair especialment l’esforç i dedicació de 

tothom que ho ha fet possible.

Acomplim així el compromís que teníem i que havíem assumit davant la paràlisi del Govern de la Generalitat. 

Cal recordar que l’Ajuntament ha fi nançat el cost total de l’obra i que estem decidits a recuperar-lo i així ho 

hem demanat al delegat del Govern. Mereixem el retorn d’aquests diners, directament, o per fer possibles altres 

inversions, com la Residència-Centre de dia o la nova biblioteca.

Tenim també el compromís de millorar a fons la resta d’escoles del municipi, que s’han anat envellint en tots 

aquests anys, i requereixen una actualització i millores importants. Novament la Generalitat està incomplint el 

seu compromís d’inversions, que estem assumint des de l’Ajuntament. S’han programat tot un seguit d’actua-

cions i estan en marxa. No permetrem que les nostres escoles es quedin enrere.

En els darrers anys som els ajuntaments els que estem mantenint les polítiques públiques i els serveis que 

requereixen les persones, i també les grans inversions com l’escola, per responsabilitat i pel compromís d’atendre 

necessitats bàsiques per a la qualitat de vida de la gent als pobles. Montornès és conegut arreu per aquest motiu. 

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

• Farmàcia Balcells 
(Abans Yañez)

 C. del 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 Sempere 
(Montornès Nord)

  C. de Federico Garcia Lorca, 3-4

 Telèfon 93 568 08 99

• Farmàcia Pardos
 C. de Palau d’Ametlla,17

 Telèfon 93 572 08 14
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Montornès es planta contra les 
violències masclistes

Més d’un centenar de persones van 
participar el 25 de gener en la pri-
mera concentració convocada per la 
Taula per la Igualtat de Montornès 
com a expressió de rebuig i condem-
na a les violències masclistes. 

La Taula per la Igualtat va prendre la decisió 

de promoure concentracions el dia 25 de 

cada mes a la plaça de la República per pro-

testar i expressar el rebuig a les violències 

masclistes, arran de l’agressió que va patir el 

passat 7 de gener una veïna del municipi per 

part de la seva parella. La primera convocatò-

ria va aplegar, el 25 de gener, més d’un cente-

nar de persones.

CONCENTRACIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES CONVOCADA PER LA TAULA PER LA IGUALTAT

Durant la concentració, a la qual va assistir 

l’alcalde, José A. Montero, i altres regidors i re-

gidores de l’Ajuntament, representants de la 

Taula per la Igualtat van llegir un manifest i es 

van emplaçar a continuar en la primera línia 

de la lluita contra les violències masclistes.

Declaració institucional

En el Ple Municipal del gener, tots els grups 

amb representació al Consistori van signar 

una declaració en el mateix sentit. L’escrit 

reitera l’afany per continuar treballant amb 

tots els recursos municipals disponibles en 

la prevenció, detecció i atenció integral a les 

dones que pateixin situacions de violència 

masclista. |

Al març s’iniciarà un nou pla formatiu perquè 

dones a l’atur puguin tirar endavant projec-

tes d’emprenedoria social. La primera acció 

és l’Escola Popular d’Economia Feminista. La 

iniciativa evidencia la importància de les tas-

ques no remunerades que realitzen les dones 

i com aquestes tasques son necessàries i for-

men part de l’economia global. L’experiència 

anirà a càrrec de l’equip de treball de l’enti-

tat Cooperacció. Les persones que comple-

tin aquesta formació podran participar en el 

procés de selecció d’un Pla d’Ocupació mit-

jançant el qual l’Ajuntament contractarà tres 

dones durant sis mesos. En aquest temps de-

dicaran el 80% de la jornada a tasques d’auxi-

liar de serveis i el 20% restant rebran formació 

sobre emprenedoria social. 

Aquesta formació començarà cap el maig i 

s’obrirà a una vintena de dones del municipi. 

Les dones interessades es poden adreçar a 

l’Ofi cina del barri de Montornès Nord. |

Emprenedoria social 
amb perspectiva 
de gènere
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El bullying ha estat la temàtica de la primera 

formació impartida aquest curs als membres 

del Consell d’Infants de Montornès. Enguany 

també tractaran qüestions com el civisme, la 

convivència a les escoles i la igualtat. |

El Consell d’Infants 
aprèn sobre convivència

Més suport en la recerca de feina

ACTE DE CLOENDA DEL DIL BARRI OLÍMPIA 2018

UN DELS TALLERS SOBRE GESTIÓ DEL BULLYING

El Dispositiu d’Inserció Laboral 
DIL Barri Olimpía, la formació 
ocupacional i els Plans d’Ocupació 
constitueixen els tres eixos de tre-
ball que es desenvoluparan enguany 
amb els ajuts aconseguits a través 
del programa Treball als barris del 
Servei Català d’Ocupació (SOC).

Montornès ha iniciat una nova edició del 

Dispositiu d’Inserció Laboral DIL Barri Olim-

pia que anualment es dedica a les persones 

amb més difi cultats a l’hora de trobar feina 

i també al col·lectiu femení. Mitjançant el 

programa es dona suport, acompanyament 

i formació a les persones aturades. Durant el 

2018 el DIL va atendre 289 persones, de les 

quals 98 (el 34%) van aconseguir una  inser-

ció laboral.

Aquest 2019, també es durà terme for-

mació ocupacional ajustada als itineraris de 

les persones en situació d’atur. S’han previst 

cursos de gestió de residus, d’auxiliar de ser-

veis, d’atenció al client, d’auxiliar de la llar, i 

de magatzem, entre altres. Enguany es para-

rà atenció especial a la formació adreçada a 

les dones, amb sessions sobre emprenedoria 

social i economia feminista.

Finalment, entre el maig i el juliol es pre-

veu la contractació de 8 persones durant 

sis mesos, per mitjà de Plans d’Ocupació, (4 

operaris/es de neteja viària i gestió de resi-

dus, 1 informador/a i 3 auxiliars de serveis).

El SOC ha atorgat una subvenció de 

312.539,70 € que permetrà assumir bona 

part dels projectes mentre que l’Ajuntament 

aportarà els imports corresponents als Plans 

d’Ocupació. |

El primer trimestre del Centre 

Infantil Pintor Mir

Espai Infantil de joc: 40 inscripcions. 

De dilluns a dijous de 17 a 19.15 h.

Programació familiar (Petit Mir de 0 a 3; Es-

pai de joc fi ns a 12 anys; tallers i xerrades): 

20-25 famílies. Els divendres de 17 a 19.30 h.

Servei d’Orientació i Acompanyament a les 

Famílies (SOAF): atenció a 10 famílies. 

Els dimarts de 17 a 19.30 h.

Demaneu pel Servei tècnic de diversitat funcio-

nal (dl. i dc. de 17 a 19.30 h) i pel nou grup de fa-

mílies amb infants de 0 a 6 anys (dt. de 17 a 19 h).

pintormir@montornes.cat · Tel. 671 00 15 27
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Aquests dies s’han posat en marxa les obres 

de millora dels passos de vianants del carrer 

de Palau d’Ametlla, entre l’av. de la Mare de 

Déu del Carme i el c. d’Euskadi. 

En general, es construiran orelles i s’ampli-

aran les voreres, per donar més espai i segu-

retat als vianants i es crearan els guals per 

facilitar l’accés de persones amb mobilitat 

reduïda. A la vorera dreta del tram entre l’av. 

de la Mare de Déu del Carme i el c. de Va-

lència, es canviarà l’aparcament en línia per 

places en semibateria, igual que ja hi ha a la 

resta del carrer. A la mateixa banda, després 

de la cruïlla amb València, l’ampliació de vo-

reres inclourà l’àrea de contenidors de resi-

dus i la reordenació dels passos de vianants.

Els treballs, a càrrec de la Brigada Munici-

pal d’Obres, tenen un pressupost de 16.465 

€ i una durada prevista de tres mesos. |

Millora dels passos de 
vianants al carrer de 
Palau d’Ametlla

Els usos de la parcel·la del camp de 
futbol de Montornès Nord, a debat

PRESENTACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU A L’EC MONTBARRI

CRUÏLLA DEL C. DE PALAU D’AMETLLA I L’AV. DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

Una seixantena de persones van as-
sistir a l’acte informatiu, celebrat el 
mes de gener a Montbarri, sobre el 
procés participatiu que s’engegarà 
perquè el veïnat decideixi, a través 
de tallers i jornades amb experts, els 
usos de la parcel·la de l’antic camp 
de futbol de Montornès Nord.  

El veïnat tindrà un paper actiu en la defi nició 

del nous usos d’aquesta parcel·la que ocupa 

17.000 m². En els propers mesos es faran tres 

tallers perquè qui participi pugui fer propos-

tes i donar la seva opinió. A més, hi haurà du-

es jornades obertes amb experts que valora-

ran la viabilitat de les propostes.

En el procés participatiu també tindran 

veu col·lectius com la gent gran, el jovent, 

els infants i els grups organitzats de Montor-

nès Nord.

Àmbits de treball per defi nir usos

El passat octubre es va fer una anàlisi urba-

nística de la parcel·la i del seu entorn i es van 

concretar quatre àmbits de treball: oportuni-

tats de l’entorn; economia local; salut, oci, es-

port i medi ambient, i fi nalment, convivència 

i cohesió social.

Un cop fets els tallers participatius, es re-

dactarà un informe amb totes les propostes. 

Els resultats es presentaran cap al mes d’abril.

La reactivació dels usos de la parcel·la de 

l’antic camp de futbol de Montornès Nord 

forma part del Pla d’Intervenció Integral del 

barri, prorrogat per la Generalitat fi ns al 31 de 

desembre de 2019. |
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L’experiència de professionals i exalumnes, al servei del PTT. Les empreses Henkel 

Ibérica, Autolica i La Cabanya han participat, aquest curs, en la formació i orientació cap al 

món laboral de l’alumnat del Pla de Transició al Treball. També hi han participat exalumnes 

que han aportat la seva experiència, un cop superada la formació inicial. |

El departament municipal d’Educació ha pu-

blicat una nova edició del programa “Edu-

quem i gaudim en família” amb el recull de 

les propostes familiars que es duran a terme 

al poble fi ns al març.

En l’apartat de xerrades, destaca una ses-

sió el 16 de març a la Sala parroquial de Sant 

Sadurní en què la sociòloga i educadora 

Alba Castellví parlarà dels confl ictes i la col-

laboració entre germans.

“Eduquem i Gaudim en família” també de-

dica un apartat a l’Espai de Debat Educatiu 

(EDE), que reuneix, mensualment, agents 

educatius (mestres, famílies, professionals, 

entitats...) per debatre a l’entorn de temes re-

lacionats amb l’educació.

La programació es completa amb els espais, 

tallers i espectacles familiars que s’ofereixen 

en equipaments com el Centre Infantil Pintor 

Mir, la Biblioteca o l’Espai Cultural Montbarri, 

i amb el directori dels serveis i equipaments 

que més poden interessar a les famílies. Es 

pot consultar a montornes.cat/educació. |

Eduquem i gaudim 
en família

XERRADA SOBRE ALIMENTACIÓ SALUDABLE AL CI PINTOR MIR

SESSIÓ AMB L’EMPRESA HENKEL SESSIÓ AMB AUTOLICA

Entitats i Ajuntament, donant 
suport a qui més ho necessita
L’Ajuntament va rebre al desembre, a través de 

l’Associació REIR, una subvenció de 15.000 € del 

Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies. L’ajut 

va permetre gestionar des dels Serveis Socials 

el pagament de subministraments d’aigua i 

electricitat per valor de 5.100 €, i cobrir tracta-

ments odontològics i material escolar per valor 

de 5.600 €. A més, 40 famílies van rebre, amb 

la col·laboració de la Unió de Botiguers, lots 

amb productes d’higiene i alimentació. L’entre-

ga es va fer coincidint amb el lliurament dels 

lots extres de Nadal del projecte d’aliments 

frescos. La campanya “Un somriure per a tot-

hom”, organitzada per l’Associació VOLUMONT 

va benefi ciar 62 infants i a persones grans del 

programa municipal de suport alimentari. | MATERIAL RECOLLIT EN LA CAMPANYA “UN SOMRIURE PER A TOTHOM”
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LA COLUMNA DE L’ENTITAT

Enguany la Colla de Ge-

ganters de Montornès 

del Vallès fem 30 anys. 

Tenim moltes ganes de 

celebrar-ho amb tots 

vosaltres i és per això 

que us hem fet la llista 

de supervivència defi ni-

tiva per fer front a un any 

que serà de tot menys convencional:

1. Si un dia et lleves i el poble té un to més 

lila del que és normal no pateixis, no et 

passa res als ulls. Gaudeix les vistes.

2. Si et topes amb l’estel anunciador, moca-

dor al coll i follow the leader.

3. Si sents que el dia a dia t’atrapa, prova a 

fer un scape. Et sentarà bé.

4. No vulguis esbrinar qui hi ha sota una màs-

cara si encara no saps “Quico-Llons Porta”.

5. Mens sana in corpore sano: entrena, que 

venim forts i et farem córrer.

6. Cal que els menuts practiquin aptituds, 

s’ha d’estar en forma per ser un autèntic 

cavaller.

7. Un bany d’escuma pot ser una bona op-

ció si has tingut un dia estressant.

8. Potser un dia estàs tan “infl at” que neces-

sites anar a la plaça a saltar. No et tallis.

9. Encara que semblis un “clàssic” posa’t 

“tratge”, mai es pot saber quan hauràs 

d’oferir el teu millor perfi l.

10. Obre bé els ulls. Tenim un home amb 

tants nassos com dies té l’any i és es-

pectacular.

Amb aquests consells sobreviuràs a una 

tercera part del que tenim preparat. Recor-

da que són 30 anys… De ben segur que 

algunes de les nostres propostes et faran 

perdre el cap!  |

Av. Mare de Déu de Montserrat, 

42-46  (Can Coll)

Apt. 81   08170 Montornès 

del Vallès, Barcelona.

Tel:    Cap: 669376750     

Secretària:  669376751

gegantsdemontornes@hotmail.com          

www.gegantsdemontornes.cat

Geganters de Montornès 
del Vallès

SESSIÓ DE RETORN A LA CIUTADANIA DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

OFICINA D’ATENCIÓ D’AIGÜES MONTORNÈS A LA PLAÇA DE LA FONT 

(IMATGE D’ARXIU)

Aprovat el nou Reglament de 
Participació Ciutadana

Montornès, amb el Centre de 
Recursos per la Remunicipalització

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat 
aquest mes de febrer el nou Regla-
ment de Participació Ciutadana que 
defi neix els mecanismes i òrgans a 
través dels quals el veïnat pot in-
tervenir, ja sigui individualment o 
a través d’una entitat, en tots els as-
pectes de la vida del municipi.

El nou Reglament de Participació Ciutadana, 

elaborat amb la col·laboració del veïnat, es-

tableix cinc grans mecanismes d’intervenció: 

les consultes populars; la iniciativa popular 

L’Ajuntament de Montornès, jun-
tament amb els de Barcelona, Cas-
telldefels, Sabadell, Terrassa, Va-
lència i Saragossa, entre d’altres, 
col·labora en el nou Centre de Re-
cursos per la Remunicipalització 
de Serveis Públics, gestionat per la 
Fundació Pi Sunyer d’Estudis Au-
tonòmics i Locals.  

El projecte inclou un web (remunicipalitza-

cions.com) i una intranet que permet com-

partir experiències, consultar documents 

tècnics i acadèmics, i formular demandes. 

Els municipis integrants reivindiquen la re-

cuperació de la gestió pública de serveis 

després d’un període d’externalitzacions per 

millorar la qualitat de serveis a la ciutadania, 

millorar les condicions de treball de les per-

indirecta; les audiències públiques; el Ple 

Municipal i els Processos participatius. 

Pel que fa als òrgans de participació, el Re-

glament obre la porta a la creació del Consell 

de Vila, com a màxim òrgan consultiu i deli-

beratiu ciutadà. També reconeix les funcions 

dels Consells sectorials, i avala la potenciació 

de formes de participació fl exibles com ara 

comissions o taules de treball mixtes inte-

grades per l’administració i ciutadania. 

El document també posa l’accent en el su-

port al teixit associatiu, a partir de polítiques 

de foment i promoció de l’associacionisme. |

sones que els presten i recuperar el control 

sobre serveis bàsics i estratègics en la gestió 

del territori.

Montornès ha estat un dels municipis pio-

ners en la remunicipalització de serveis pú-

blics amb la recuperació, el 2014, de la gestió 

de l’aigua, i l’any 2015, de la gestió del Com-

plex Esportiu Municipal. |
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AlumnAt, fAmílies i mestres opinen...

A mi m’agrada molt més 

aquesta escola perquè és 

nova i més moderna. Està 

molt millor que l’altra, ja 

que a l’antiga marxava la llum moltes vegades. A 

més, ara tenim aules per fer les activitats extraes-

colars. D’aquesta manera, ja no faran extraesco-

lars a la nostra classe i no ens la desordenaran. 

AAron GArciA EvAnGElistA
Alumne de 6è 

És una escola molt ma-

ca i és nova. Està molt 

bé. L’únic inconvenient 

és que hem anat una 

mica precipitats amb el trasllat, però al final ha 

valgut la pena. Del que teníem al que tenim ara, 

hi ha una gran diferència. Ara disposem de més 

aules, espais nous i més individualitzats.

M’agrada molt més 

aquesta escola que 

l’altra perquè tenim molt 

més espai per posar 

coses. A l’altra escola, l’aula de música era també 

la dels ordinadors. Ara tenim una aula només 

de música i estem més còmodes. És el canvi més 

important. 

vAnEsA AndújAr 
FErnándEz
mAre

AitAnA FErnándEz ruiz
AlumnA de 6è

La escuela es muy bonita 

y no nos la esperábamos 

así. Todo es muy nuevo, 

precioso. El patio es ex-

celente, precioso, grande y entra el sol. Tengo dos 

nietas de 10 y 6 años y ellas están muy contentas 

y motivadas.

juAnA cAmpos mEllinAs
ÀviA 

Por ahora la escuela la 

veo bien, grande. Lo malo 

es que el traslado fue pre-

cipitado porque aún no 

estaban todos los accesos terminados. Por lo demás 

todo bien. Es muy bonita y nueva, no se puede po-

ner queja de eso. Mis hijos están encantados porque 

es nueva, muy amplia y tienen patio nuevo. 

Destacaria la qualitat 

d’un edifici nou, el fet 

que tinguem cuina 

pròpia, que puguem 

disposar del pavelló i que hi hagi dos patis molt 

grans i diferenciats. Les famílies estan molt 

contentes. Ens queda fer una jornada de portes 

obertes perquè vegin bé tota l’escola de la mà de 

l’alumnat.

cArlos ros AlmAGro
PAre

Adrià mArtínEz tolos
director

Què et sembla la nova escola?

L’edifici nou de l’Escola Palau 
d’Ametlla ja té el caliu de l’activitat 
diària dels escolars i del professorat. 
L’estrena es va fer el 9 de gener, tot 
just després del comiat a l’antiga es-
cola del carrer de Sant Isidre. Fent 
sonar trompetes i tambors famílies, 
alumnes i mestres van desfilar cap 
al carrer de Can Parera per prendre 
possessió del nou centre.

Un total de 246 infants i una vintena de mestres 
ja fan ús de les instal·lacions del nou edifici de 
l’Escola Palau d’Ametlla al c. de Can Parera. L’edi-
ficació té una superfície de 2.885 m2 distribuïts 
en dues plantes i fa cantonada formant una “L” 
amb el carrer dels Castanyers..

El centre educatiu és d’una línia, però la nova 
construcció pot arribar a acollir-ne dues, si les 
necessitats del municipi ho requereixen.

L’amplitud de l’equipament permet que hi ha-
gi aules específiques de música, plàstica i infor-
màtica. L’alumnat de cicle infantil disposa d’una 

aula de joc que complementa cada classe i els 
nens i nenes de P3 també tenen un espai per 
poder fer la migdiada.

L’equipament també té una cuina equipada 
per oferir servei de menjador propi.

Una nova etapa amb l’impuls financer 
municipal
L’any 2015 l’Ajuntament va decidir tirar endavant 
la construcció del nou edifici del Palau d’Amet-
lla, davant la passivitat de la Generalitat. Es va 

vistA GEnErAl dE l’EquipAmEnt

comiAt dE l’AntiGA EscolA pAlAu d’AmEtllA l’AlumnAt i lEs FAmíliEs EntrEn A lA novA EscolA

clAssEs pEr Als més pEtitsAulEs dEl cEntrE
pAssAdissos dEl cEntrE

instAl·lAcions dEl pAtí

signar un conveni amb el Departament d’Ense-
nyament segons el qual el Consistori assumia el 
cost de la redacció del projecte i de l’edificació i 
la Generalitat, la supervisió dels treballs.

Un any abans les dues administracions ja ha-
vien acordat incorporar les instal·lacions de El 
Sorralet com a equipament esportiu de l’escola. 

Les obres de la nova Escola Palau d’Ametlla han 
anat a càrrec de l’empresa Benito Arnó e Hijos i 
l’import d’adjudicació ha estat de 3.553.346,76 € 
(IVA inclòs). |

Il·lusió i bones sensacions en l’estrena de la nova escola
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Nicolau Guanyabens

Arxiver Municipal

El 28 de gener de 1939, ara fa 80 anys, de bon matí és ocupat el 

poble de Montornès per les tropes del Corpo de Truppe Voluntarie, 

una columna italiana de l’exèrcit anomenat Nacional comandat pel 

general Franco. Ja no troben cap resistència perquè la 42a Divisió de 

l’exèrcit de la República ha marxat cap al nord. 

Els joves i simpàtics soldats italians entren sabent que vénen a alli-

berar la gent que, més enllà del color i la ideologia, està cansada de 

tanta calamitat. Homes, dones i mainada surten a la carretera a veure 

què passa i recapten caramels, xocolatines, queviures, cafè i tabac que 

els vencedors reparteixen.     

Els veïns queden sorpresos perquè la caravana de motocicletes, 

camions i tanquetes de l’avançada italiana passa amb cordialitat, 

sense trets, sense actitud venjativa. És l’endemà, el dia 29, quan arri-

ben els primers ofi cials del Cos de Navarra amb unes intencions ben 

diferents que cinc dies després deixen ben clares en el llibre d’actes 

de l’Ajuntament.  

El llibre, que registra els acords més importants del consistori, ha 

quedat interromput el 2 de desembre de 1937. Durant més d’un any 

no s’hi escriu res de res. Queda una pàgina en blanc i cal passar pà-

gina, mai més ben dit, per llegir una diligència del dia 3 de febrer de 

1939 que reproduïm en la imatge i en el text:

«En el pueblo de Montornés del Vallés a tres de febrero de mil nove-

cientos treinta y nueve, con esta fecha se procede a transcribir el acta 

que copiada a la letra es del tenor siguiente:

Provincia de Barcelona.= Municipio de Montornés.= Auditoria de 

Guerra del Ejérciro de Ocupación.= Acta de Constitución Provisional 

80 anys de l’entrada de les tropes 
Nacionals a Montornès

| Arxiu obert |

de la Comisión Gestora de Montornés.= (...) III Año Triunfal.= Don 

Martín Hernández Teniente Honorífi co del Cuerpo Jurídico Militar, en 

nombre del Excmo. Sr. General Jefe del Cuerpo del Ejército de Navarra 

nombró la Comisión Gestora Provisional de esta localidad...».

Es nomena una Comissió Gestora que recupera alguns elements 

dretans, gent d’ordre propera a la Lliga d’abans de la Guerra. El control 

del poder local és una peça clau del franquisme que intenta fomentar 

l’adhesió d’alcaldes i regidors al Règim.

La Guerra s’estava acabant, cert! Però un altre període nefast co-

mençava. Alguns montornesencs emprengueren l’exili; altres presó i 

alguns, més tard, règim de llibertat vigilada; les purgues, els expedi-

ents de depuració, les delacions, el pacte de la fam, la gana, la por... 

Autoritarisme per a tots, acceptat de bon grat o a la força. Repressió 

amb majúscules. Per sort, dels afusellaments al camp de la Bota (72 

morts a tota la comarca), Montornès en restà al marge. | 

FRAGMENT DE LA PÀGINA 59 (REVERS) DEL LLIBRE D’ACTES DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 
(1934-1943). AMMV, CX.004.
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Una petada popular de globus iniciarà el Car-

naval a Montornès. Als 7 Pecats Capitals que 

acompanyen el seguici del Dijous Gras (28 

de febrer), s’hi afegeix enguany la fi gura de 

l’Emissari, que passarà per les escoles uns dies 

abans per avisar de l’arribada de Sa Majestat 

Carnestoltes. També apareix, per primera ve-

gada, el Cavaller Gòdia, un pintoresc perso-

natge nascut a Montornès a fi nals del segle 

XIX i conegut arreu pel seu peculiar do d’imi-

tar el cant dels ocells. Un any més, la compli-

citat del Consell d’Infants permetrà l’arribada 

del Rei Carnestoltes a Can Saurina i, tot seguit, 

se celebrarà el tradicional concurs de truites.

La Rua de Carnaval del dissabte 2 de març 

sortirà del c. de Federico García Lorca, i re-

correrà Montornès Nord i Montornès Centre 

fi ns a la Carpa Polivalent El Sorralet, on entre 

música i animacions, es lliuraran els premis 

del concurs de disfresses. La Rua Infantil es 

farà el diumenge 3 al matí a Montornès Nord. 

El programa es tancarà amb molta pena el 

Dimecres de Cendra (6 de març) amb la rua 

mortuòria i la crema de Sa Majestat. | 

Preparant el Carnaval

Montbarri aixeca el teló. L’EC Montbarri 

ha obert l’any amb espectacles de qua-

litat per a totes les edats. La reserva de 

seients es pot fer a través del portal en-

trades.montornes.cat. 

L’Escola d’Hoteleria inicia el projecte 

artístic EHVO Art. Ho ha fet exposant 

al menjador del restaurant làmines del 

dietari “Retrats del Montornès que ja no 

hi és. Indrets desapareguts”. 

La campanya “Escuts #pelsvalents” 

enfi la la recta fi nal. Els escuts es poden 

adquirir fi ns al 15 de febrer a la Prefectu-

ra de la Policia Local.

EN 1 MINUT... 

FOTO DE FAMÍLIA DE LA COLLA DE GEGANTERS I ELS ASSISTENTS A L’ACTE

30 any de la Colla de Geganters

La Colla de Geganters de Montornès 
ha presentat les 30 activitats que fa-
rà, durant el 2019, per commemorar 
el seu 30è aniversari. Entre les pro-
postes n’hi ha de poc usuals per als 
Gegants com un Escape Room, l’ela-
boració de catifes pel Corpus i un 
concurs a Instagram. 

A l’acte, celebrat a la Sala Parroquial de Sant Sa-

durní de Sant Sadurní, la colla va donar algunes 

pistes sobre els esdeveniments socioculturals 

que tindran una participació de l’entitat, com 

el Carnaval, la Mitja, Sant Joan, la Festa Major, la 

Marxa Popular o Sant Sadurní. 

De fet, el primer acte va ser la presència dels 

Gegants, el 5 de gener, en la Cavalcada dels 

Reis d’Orient. La colla també ha previst propos-

tes que li són menys habituals com un Escape 

Room, un taller de capgrossos, una escola de 

cavallers i una passejada de 5 km fi ns a la casa 

on va néixer el personatge històric Bartomeu 

Sala, entre d’altres. La festa central de l’aniver-

sari tindrà lloc a l’estiu. També hi haurà una ex-

posició el setembre a Can Saurina i un concurs 

geganter a Instagram.

La Colla de Geganters va néixer el 1989 a 

l’entorn de dues fi gures històriques: el pagès 

Bartomeu Sala i el veguer Pere Anton de Ro-

cacrespa; dos personatges masculins que dife-

rencien els Gegants de Montornès dels de la 

majoria de pobles que tenen parelles mixtes. 

La Dansa de la Batalla, que rememora la darre-

ra batalla de la Guerra dels Remences lliurada 

a Montornès el 1485, és un altre tret diferencial 

de la colla montornesenca, que es repeteix ca-

da any per Festa Major. 

Actualment s’estan fent les passes perque 

la Dansa de la Batalla i la Cremada de l’Ajunta-

ment del Ball de Drac i Diables de Montornès, 

tinguin el reconeixement de Bé Cultural d’Inte-

rès Nacional per part de la Generalitat. | 

Alumnes de 3r de l’Escola Palau d’Ametlla passen per l’Ajuntament. La visita, gui-

ada per l’alcalde, José A. Montero, es va fer el 22 de gener. |

ALUMNES DE TERCER DE L’ESCOLA PALAU D’AMETLLA
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EN 1 MINUT... 

El patinatge artístic i el futbol taula emergeixen a Montornès. Durant els darrers mesos s’ha constituït el Club Patí Montornès, dedi-

cat al patinatge artístic sobre rodes, i el Club Montornès Futbol Taula, amb el subbuteo com a activitat. Ambdues entitats van celebrar al gener 

esdeveniments per donar-se a conèixer al veïnat. |

INTEGRANTS DEL CLUB PATI MONTORNÈS DURANT LA PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT CAMPIONAT DE BARCELONA I DE CATALUNYA ORGANITZAT PEL CLUB MONTORNÈS FUTBOL TAULA

Nou espai de participació al CEM 
Els departaments municipals d’Esports i Par-

ticipació Ciutadana duen a terme una cam-

panya per crear la Taula Oberta del CEM Les 

Vernedes, un espai que permetrà als usua-

ris i usuàries donar la seva visió del servei i 

aportar propostes. Qui hi vulgui participar, 

s’hi pot apuntar fi ns al 25 de febrer. A partir 

d’aquí es programarà una primera reunió per 

defi nir els objectius, el format, la composició 

i la periodicitat de les trobades. La fi nalitat 

és que tots els col·lectius i entitats que for-

men part del CEM hi siguin presents, atenent 

també a les diferents franges d’edat i a la pa-

ritat de gènere. |

Club Karate Montornès. Ha guanyat 5 

medalles en la primera fase de la Lliga 

Nacional infantil. 

Club Atletisme Montornès: 

• Miquel Corbera, 3r en el Campionat de 

Catalunya de cros sub23.

• Eva Pérez, 1a, i Sandra Cortés i Fran Abe-

llán, 2ns, en el Campionat de Catalunya 

màster en 10 km marxa.

Mitja Marató de Montornès. La prova tin-

drà lloc el 24 de març. Un any més, el Club 

d’Atletisme ofereix sessions d’entrenament 

per preparar la cursa dels 6 km sota el lema 

“Sumem 6 km en la lluita per la igualtat”. 
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Ara li toca a la Generalitat 

La Generalitat està en una situació de bloqueig conti-

nu. Davant les necessitats de la ciutadania, als ajun-

taments ens toca fer un pas endavant. A Montornès hem atès qüestions 

que no ens són pròpies com la construcció de l’Escola Palau d’Ametlla. 

Obligacions de la Generalitat, però assumides com a compromisos propis 

per posar fi  als barracons i a condicions insostenibles. Si haguéssim espe-

rat la Generalitat, no hauríem tingut l’escola en molts anys. 

Continuem instant a la Generalitat a fer-se càrrec de les seves obli-

gacions. Ha d’assumir el fi nançament de la construcció del col·legi, fer 

millores a la resta d’escoles i ampliar l’oferta de FP. Així li vam traslladar 

al delegat del Govern, i també ho farem a la Comissió Mixta del Depar-

tament d’Educació i les Entitats Municipalistes aquest mes. 

Continuem reivindicant altres obligacions necessàries per a la nostra 

gent gran. Li toca a la Generalitat fer-se càrrec de la construcció del 

Centre de Dia-Residència. També ha de garantir la subvenció de places. 

Ambdues coses són prioritàries i imprescindibles. No pot ser que les 

generacions que van lluitar i aixecar el país en moments tan difícils, 

ara no trobin les atencions que es mereixen. Com tampoc és just que 

pateixin per les pensions. Cal blindar-les i per això donem suport a la 

mobilització de la Comissió de Pensionistes de Montornès. Hem de 

lluitar plegats perquè tant l’Estat com la Generalitat prioritzin els serveis 

públics i el benestar de les persones.

Propuestas

Con la falta de memoria acostumbrada, el 

equipo de gobierno nos presenta ahora su plan para mejorar el espacio 

del campo de futbol de Montornès Norte. Lejos y olvidadas han queda-

do sus peticiones de poner césped en el campo y rehabilitarlo para su 

uso, en su habitual ejercicio de “donde dije digo, digo Diego”

Ahora nos presentan su gran plan estrella, un proceso participativo 

para que los vecinos y vecinas decidamos qué equipamientos quere-

mos en esa parcela. En realidad, una vez abandonado el proyecto y a 

la vista de la falta de planifi cación que demuestran, esta nos parece la 

mejor opción. 

Desde el grupo socialista tenemos ya algunas propuestas. La más 

importante es destinar una parte del espacio a un vivero de empresas 

donde los jóvenes emprendedores puedan desarrollar su talento y 

encontrar un futuro digno. Creemos que acompañar a los emprendedo-

res en sus inicios puede darles ese impulso que necesitan para obtener 

recursos y desarrollar su plan de vida sin abandonar su pueblo.

Esta idea no es nueva, se la hemos planteado al gobierno en múltiples 

ocasiones, durante años; pero su respuesta ha sido siempre negativa. 

Preocupa que en un municipio con una tasa de desempleo tan alta, 

especialmente entre los jóvenes y las mujeres, nuestro gobierno haya 

invertido tan poco en mejorar este aspecto. 

Ojalá esta vez nos escuchen y podamos dar energía económica al 

barrio y al municipio aprovechando los mejores recursos que tenemos, 

el talento de nuestros vecinos y vecinas.

Ni una més!

Volem aprofi tar aquesta columna per condemnar 

i expressar el nostre més enèrgic rebuig a la greu agressió masclista 

ocorreguda al nostre municipi el passat 7 de gener. Tanmateix volem 

expressar el nostre suport a la víctima i al seu entorn familiar.

A ERC creiem que cada dia hem de lluitar contra la violència mas-

clista en totes les seves formes: des de les més brutals i luctuoses, com 

l’intent d’homicidi que hem viscut al nostre municipi; les agressions 

sexuals, que malauradament també hem patit a Montornès del Vallès 

en el complex d’oci nocturn Carpes Bora Bora; fi ns als micromasclismes 

o qualsevol tipus de discriminació pel fet de ser dona. Quan n’agredeixen 

a una, ens agredeixen a totes.

Hem d’erradicar la violència masclista completament i en qualsevol 

de les seves formes. Hem de treballar sempre des de la perspectiva femi-

nista inclusiva i antiracista, perquè cal que la nostra societat deixi de ser 

només dels homes i per als homes, i menystingui o discrimini el 52% de 

la població pel fet de ser dona.

I, per això, hem de fer que cap agressió masclista resti en la impuni-

tat. I hem de donar escalf a qualsevol víctima perquè denunciï i sàpiga 

que ens té al seu costat com a institució, com a poble i com a societat. 

En aquesta lluita cap víctima es trobarà sola, perquè ens ha de tenir a 

tothom al seu costat.

Les dones tenim dret a viure sense por!

Las batallas en la granja común

No he podido resistirme durante estos últimos días a re-

memorar la mordaz sátira de Orwell en su conocida obra 

“Rebelión en la granja”. Si pueden, léanla , porque está de plena vigencia.  

Su peculiar análisis de cómo “falsos revolucionarios” “susurran” al oído 

de los más maltratados con el único fi n de manipularlos, de ponerlos 

a trabajar para que nada cambie excepto el buen vivir de ellos mismos 

está hoy presente aquí y … en Venezuela. Aquellos que proclamaban la 

rebelión pasarán a otra fase, ensalzando las grandes cosas que ahora 

se hacen cuando son ellos los que mandan. Bajo esa “parafernalia 

publicitaria” se esconde el único y maquiavélico objetivo de impedir otras 

posibles rebeliones y ,de paso, ir viviendo sin otro esfuerzo que el control 

de todo aquel que se atreva a disentir. Los métodos para conseguirlo 

se despliegan por todos los rincones. Ya conocemos del control de los 

medios de comunicación local, de la publicidad populista, del derroche 

continuado vestido de hazañas populares de inversión y cultura pero 

existe otra acción que supera a éstas como indicio del nivel ético de estos 

personajes: no permitir que el disidente de pensamiento tenga el derecho 

de abandonar “la granja”. Y ¿por qué tanta crueldad?. Porque todo queda 

así destapado. Necesitan que actúes para mantener su “buen vivir” y, 

si piensas demasiado, vas a sufrir su lemas más utilizado: “si no estás 

conmigo, estás contra mí.”. Pregúntenle a un tal Errejón.
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El model de política en Montornès del 
Vallès 

Al nostre poble continuem situats a lloc de campions en 

allò que fa referència a l’atur, les darreres dades ho corroboren. Hem tancat 

l’any 2018 amb 1.107 aturats, un 12,69% sobre la nostra població; cap dels 

pobles del nostre voltant supera aquest percentatge. Aquest problema 

requereix actuacions i mesures de les administracions públiques, per què?, 

doncs perquè l’ocupació laboral de les persones aturades afavoreix la 

integració social, evita el risc d’exclusió i perquè tota la societat es benefi cia 

del creixement econòmic del conjunt de la població. Per això aplaudim 

que un any mes la Diputació de Barcelona hagi aprovat el programa 

complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 per donar suport als 

governs locals. Sabem que no és del tot sufi cient, però els 149.193,09 que 

rebrà l’Ajuntament de Montornès del Vallès ajudaran que algunes persones 

puguin entrar en el món laboral i així puguin tenir ocupació continuada. 

També podria ajudar que l’administració més propera al ciutadà, l’Ajunta-

ment, contribuís a pal·liar aquesta problemàtica, com ?, doncs fent efectiva 

una frase que a molts els agrada de dir “fer economia circular”. A més de 

donar efectivitat a la frase comprant als nostres comerços, l’acció donaria 

exemple a la resta d’empreses del municipi i en les properes jornades amb 

els representants de les empreses ubicades a Montornès es podria dir que 

l’Ajuntament ha començat aplicant la mesura. Que diferent seria dirigir-se 

a un empresari a qui se li dona negoci i després recordar-li que quan neces-

siti personal pensi en el nostre servei d’ocupació. 
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Cambio necesario

Estamos asistiendo al fi nal de un camino que hemos 

recorrido con múltiples difi cultades, donde hemos podido 

asistir al incumplimiento por parte del Gobierno Municipal de sus prome-

sas electorales y no de una legislatura, sino de dos, creando expectativas a 

sabiendas que no las podían cumplir.

Siendo cosas imprescindibles para la ciudadanía como la residencia-

centro de día, el no compromiso hacia los más vulnerables, el paro más 

alto del entorno, la inseguridad, el incivismo, proyectos que no se cumplen 

y los que se hacen sin terminar, y otro largo etc., llevando a todos al des-

contento general y que nos afectan mucho.

Nosotros no creamos ilusiones en nuestro programa, pero sí com-

promiso de realizar todo lo que en él ponemos y lo más importante, no 

engañamos en nuestras propuestas, hacemos realidad trabajando fuerte 

y picando en las puertas que haga falta, para que Montornés tenga sus 

necesidades cubiertas. No hacemos “populismo” con falsas promesas 

ni hacemos demagogia y lo hemos demostrado. Cuando estuvimos 

gobernando, hicimos todo lo que habíamos proyectado y, sobre todo, 

realizamos todo en el tiempo que se necesitaba. Hoy se hacen en Mon-

tornés cosas que ya deberían estar hechas sin esperar a las elecciones y 

eso es algo que no debería olvidar la ciudadanía. No creamos clientela 

como se hace ahora y pensamos en el bien de todos por un igual, fueran 

o no partidarios nuestros. Gobernamos para todos y eso ahora no es así.  

Montornés debe volver a confi ar y necesita un cambio real.



16 Febrer 2019

DESTAQUEM... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

|  17 de febrer |  

Mercat de segona mà.  A les 9 h, a la 

plaça del Poble

LA BIBLIOTECA
|  9 de febrer | 

L’hora del conte menuda: “El cau de 

les carícies”. A les 11.30 h
|  12 i 19 de febrer | 

Taller + 55. Internet al teu telèfon 

mòbil.  A les 17 h
|  12 i 26 de febrer | 

Taller familiar. A les 17.30 h
|  14 de febrer | 

Trobada amb l’escriptor David Vila i 

Ros. A les 17.30 h
|  15 de febrer | 

Tertúlia de memòria històrica: El 

temps retrobat.  A les 15.30 h
|  20 de febrer | 

L’hora del conte menuda: “I el 

diumenge, què menja?”. A les 17.30 h

Tertúlia de novel·la romàntica: “La 

princesa prometida”. A les 18 h
|  22 de febrer | 

Club de lectura juvenil: “Negorith”. 

A les 17.30 h

Tertúlia de poesia. A les 18 h

CENTRE INFANTIL PINTOR MIR
|  8 de febrer | 

Ioga en família per a infants de 2 

a 3 anys. A les 17.30 h. Preu: 5 € per 

unitat familiar
|  15 de febrer | 

Espai de joc (0-12 anys). A les 17 h

Espai de Debat Educatiu (EDE). 

A les 18 h
|  22 de febrer | 

Xerrada: “Drogues i famílies, 

actuar des de la prevenció”.  A les 

17.30 h
|  26 de febrer | 

Taller: Automaquillatge de 

Carnestoltes. A les 17.30 h
| 1 de març |  

Espai de joc (0-3 anys).  A les 17 h

Xerrada: “El control d’esfínters”.

A les 17.30 h
| 15 de març |

Espai de joc (0-12 anys).  A les 17 h

Espai de Debat Educatiu (EDE). 

A les 18 h

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
|  16 de febrer | 

Els Miserables en concert amb 

l’Escola Municipal de Música. 

A les 19.30 h. Gratuït.
|  23 de febrer | 

Espectacle familiar: Les meravelloses 

aventures de la Sra. Jazz i el Sr. Blues. A 

les 18 h. Preu: 3 €
|  17 de març | 

Teatre: La noia de la làmpada.

A les 19 h. Gratuït.

MONS OBSERVANS
|  17 de febrer | 

Esmorzar a la romana

A les 11 h. Preu: 11 €

Visita teatralitzada romana “El 

pintor pompeià”. A les 12 h. Preu: 

4 €

Taller de jocs romans. A les 13 h. 

Preu: 2 €

Informació i inscripcions

www.monsobservans.cat

CARNAVAL

| 28 de febrer (Dijous Gras) |

Globotada i seguici de Carnaval. 

A les 17 h al c. Major

Rebuda al Rei Carnestoltes, 

Balls, taller infantil i concurs de 

truites. 

A partir de les 18 h a la pl. de la 

República i a Can Saurina
| 2 de març |

Rua de Carnaval. (Concentració 

de disfresses a les 16.30 h al c. de 

Federico García Lorca).

Festa fi nal (19 h) i lliurament de 

premis del concurs de disfresses

(20 h). A la Carpa Polivalent El 

Sorralet.
| 3 de març |

Xocolatada infantil. A les 11 h al 

CI La Peixera

Tot seguit, Rua infantil.  

Animació infantil. A les 12 h a la 

pl. del Poble
| 6 de març | 

Taller de sardines. A les 17.30 h, a 

la pl. de Pau Picasso.

Rua de dol i Crema del Rei 

Carnestoltes. A les 19 h (Sortida 

de la pl. de Pau Picasso)




