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La Torre del Castell de Sant Miquel, La Torre del Castell de Sant Miquel, 
un emblema per a Montornèsun emblema per a Montornès

En les darreres setmanes s’ha posat en marxa la intervenció arqueològica 

corresponent a la primera fase del Pla Director del Castell de Sant Miquel.

L’objectiu és l’estudi i recuperació de la Torre de l’Homenatge, l’ele-

ment més emblemàtic de la construcció tant per la seva signifi cació his-

tòrica com pel seu volum arquitectònic. 

De moment, s’han pogut documentar els diferents nivells d’ús origi-

nals i l’accés cap a l’interior de la torre i aprofundir en el coneixement so-

bre la construcció (segle XI) i sobre l’abandonament (segle XV). El treballs 

permetran obtenir una imatge del castell sense les distorsions produïdes 

per reformes d’època moderna i contemporània.

05
El jovent tria 15 accions 
per desenvolupar l’any 
2020
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Cadires buides per 
les dones mortes per 
violència masclista
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El Castell de Sant Miquel, 
molt més que un símbol
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Feia temps que volíem dedicar les pàgines centrals de la nostra revista al Cas-

tell de Sant Miquel i hem valorat que ara, just quan ha començat la interven-

ció de la primera fase programada al Pla Director, és un bon moment. 

Us volem transmetre l’entusiasme per la recuperació d’un patrimoni històric, que pertany a tota la 

ciutadania, que ens connecta amb la nostra llarga història comuna, i que és formalment el nostre 

símbol i emblema local, refl ectit a l’escut del municipi. El Castell ens connecta també amb l’època dels 

remences. Us sona?

El patrimoni històric és molt important per a un poble, ja que impulsa el coneixement i la memòria 

històrica de les diferents etapes del territori, i contribueix a la cultura, a l’educació de les noves genera-

cions, i també a la construcció de la  identitat i del sentit de pertinença dels veïns i veïnes. 

La conservació del patrimoni  i la difusió del seu valor  entre la població és una obligació de l’Ajun-

tament i cal dedicar-hi recursos. Per tant s’ha de fer per responsabilitat. Cal destacar que el Castell està 

catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i això és molt seriós. Però també hem de cuidar 

aquest patrimoni, com a actuació cultural prioritària per a un poble, perquè n’estem orgullosos i per-

què és molt estimat per la població. Segur que molts de vosaltres hi heu pujat almenys una vegada. Si 

fa temps que no ho feu, us sorprendrà veure els canvis que s’hi estan produint amb les intervencions 

arqueològiques.

El Pla Director del Castell planifi ca totes les actuacions necessàries per excavar, recuperar i conser-

var tot el jaciment, que és un recinte enorme que inclou totes les parts del castell, i no només la torre. 

Progressivament es podran condicionar els espais per facilitar-hi les visites i el coneixement popular, i 

es millorarà també l’accés amb un traçat defi nitiu. Tot ho farem conjuntament amb Vallromanes.

El Pla recull també la proposta de fi nançament de les actuacions i caldrà, per això, en els pròxims 

anys, destinar una partida econòmica fi xa de cada pressupost municipal i treballar dur per aconseguir 

més recursos. De fet, ja hem tingut una important aportació d’una empresa del municipi, així com 

una subvenció de la Generalitat. A més el suport de la Diputació és també fonamental.

Si no ho heu fet ja, descobriu, doncs, el vostre Castell, us està esperant.

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
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Cadires buides al centre del poble en record 
de les dones mortes per violència masclista

Els actes centrals de la programació 
del 25N, el Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència envers 
les dones, han inclòs enguany una 
acció reivindicativa al carrer i la 
lectura del manifest institucional.

Els carrers del centre de Montornès van aco-

llir el diumenge 24 de novembre un acte rei-

vindicatiu de repulsa a la violència masclista. 

Durant unes hores, el carrer Major es va om-

plir de cadires buides en record a cadascuna 

de les dones que han mort violentament a 

mans d’homes durant aquest any. Prèvia-

“NO MÉS CADIRES BUIDES”. ACCIÓ REIVINDICATIVA AL CARRER MAJOR. PERFORMANCE  “FARTA” A LA PLAÇA DE JOAN MIRÓ

ment es va presentar el Projecte “Promovent 

la cohesió social a través de la resiliència i 

protecció dels Drets Humans” de l’Institut 

Internacional per a l’Acció No Violenta, NO-

VACT. També es va fer un recorregut fi ns a la 

plaça de Joan Miró, on la coral #METOO va 

protagonitzar la performance “Farta”. Al ma-

teix lloc, la regidora de Polítiques d’Igualtat, 

Ana Madrona, va llegir el manifest instituci-

onal subscrit per les quatre diputacions i les 

entitats municipalistes. 

El Club de Karate i el Club d’Atletisme tam-

bé s’han adherit a la campanya, introduint la 

lectura del manifest contra la violència mas-

clista en els esdeveniments esportius orga-

nitzats per Sant Sadurní. El Centre d’Estudis 

de Montornès, per la seva banda, ha con-

tribuït a la programació amb una sessió de 

cinefòrum sobre a la pel·lícula “Tomates ver-

des fritos”. La programació, que enguany ha 

dut el lema “Montornès diu NO a les violèn-

cies masclistes”, es va cloure el 30 de novem-

bre amb el concert “Vives, lliures i rebels”, de 

Mabel Flores i la seva banda Kayangó. 

Durant el mes, també es van desenvo-

lupar activitats coeducatives adreçades a 

l’alumnat de primària i del Pla de Transició 

al Treball. |
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Emprenedoria social a les escoles

IMATGE GRÀFICA DEL PROGRAMA (FONT: DIPUTACIÓ DE BARCELONA)

Aquest curs s’estrena a tres escoles 
de Montornès el projecte CuEmE, 
una experiència innovadora que té 
per objectiu incentivar l’emprenedo-
ria entre els més petits amb l’aporta-
ció de valors socials i solidaris.

Hi participaran alumnes de 5è de Can Parera, 

Palau d’Ametlla i Mogent. Cada centre crearà 

una cooperativa que servirà per produir un 

bé o servei en funció de les necessitats de la 

BREUS

Ja s’ha repartit als centres educatius el joc “Dei-

xeu-nos volar” ideat per l’Espai de Debat Edu-

catiu (EDE). El tauler permet seguir l’evolució 

de l’infant des del naixement fi ns als 18 anys, 

valorant aspectes com la higiene, l’alimenta-

ció i la col·laboració en l’àmbit familiar. |

El joc de l’EDE arriba a 
les famílies

Prop de 104.000 euros per a 
centres i AMPA

comunitat. Els benefi cis que se n’obtinguin 

es destinaran a alguna entitat social.

Durant el curs l’alumnat tractarà tots els 

aspectes relacionats amb la posada en mar-

xa de la cooperativa: des de la concepció de 

la idea del producte a crear, passant per la 

constitució de l’empresa i la producció dels 

béns, fi ns a la comercialització i l’elecció de 

l’entitat que en serà benefi ciària.

L’Ajuntament dinamitza i coordina el pro-

grama que està promogut per la Diputació. | 

Enguany es destinaran 44.000 € a les Associa-

cions de Mares i Pares d’Alumnes. Els centres 

en rebràn 59.175 (48.000 € les escoles de pri-

mària i 11.175 €, els instituts. |
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El jovent tria 15 accions per 
desenvolupar durant l’any 2020

TAULES D’ESTUDI I VALORACIÓ DE PROPOSTES

Més de 190 joves del poble han decidit 
quines activitats es realitzaran el 2020, 
a través del projecte de pressupostos 
participatius Kosmos.

L’assemblea de la segona edició del projecte 

Kosmos va aplegar 190 joves que van defensar i 

votar les activitats que es desenvoluparan amb 

els 25.000 euros que el departament municipal 

de Joventut hi dedicarà l’any vinent.

De les 37 butlletes amb propostes vàlides re-

collides durant la primera part del procés parti-

cipatiu, es van extraure les 22 que es van deba-

tre i votat. Finalment, se’n van aprovar 15, que 

El tradicional Parc de Nadal que concentra-

va jocs i propostes lúdiques en un sol indret 

adquireix enguany una dimensió més àmplia 

amb la programació d’activitats diversifi cades 

en funció de les edats i en espais variats.

Per al jovent més adolescent, d’entre 12 i 18 

anys, s’ha programat jocs a Can Xerracan els 

dies 27 i 28 de desembre. La gran novetat ha 

estat l’organització del joc, Humans vs Zombis, 

que es desenvoluparà a l’equipament i també 

pels carrers del poble.

Per al dia 29, s’ha previst una sortida a la pis-

ta de gel Skating de Barcelona, i el mateix dia, 

a les 18 h, el Teatre Margarida Xirgu acollirà 

el Party Game!, adreçat a nois i noies a partir 

de 10 anys. Les entrades es poden adquirir a 

entrades.montornes.cat.

El jovent major d’edat ha escollit propostes 

festives i musicals. El dia 22, hi haurà un vermut 

musical al pati de l’Escola Sant Sadurní i la nit 

del 24, una festa al Teatre Margarida Xirgu. |

Propostes joves 
per Nadal

els mateixos joves lideraran amb el suport del 

departament de Joventut.

Així, s’invertiran 15.000 € en 5 propostes 

per a joves d’entre 17 i 30 anys. Destaquen 

tres festivals: una nova iniciativa anomenada 

La KLACA; la segona edició del Festival d’Oci 

Alternatiu de Montornès (FOAM) i el tercer 

Urban Art Festival.

Pel que fa a les activitats per a la franja 

d’edat de 12 a 16 anys, a les quals es desti-

naran 9.700  € , se’n van aprovar 10. Les més 

votades vans ser les excursions de l’Estiu 

Jove, una sortida a la neu i un torneig de 

videojocs. |
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BREUS

Tot i que la pluja va impedir l’encesa ofi cial 

dels llums per part del Consell d’infants, els 

carrers més comercials del Montornès lluei-

xen lluminàries per a les Festes de Nadal.

Es tracta d’un enllumenat de tecnologia 

LED de baix consum que redueix la contami-

nació lumínica i contribueix a l’estalvi energè-

tic. El consistori ha destinat 16.830 € al lloguer 

dels llums i a la instal·lació. |

Enllumenat als carrers per 
acompanyar les festes 

Eleccions sindicals a 
l’Ajuntament de Montornès 
5 de novembre de 2019

UGT
delegats i 
delegades

6 representants funcionariat

5 representants personal 
laboral

CCOO
7 delegats i 
delegades

3 representants personal 
funcionariat

4 representants personal 
laboral

Cens: 238

% Participació: 55%

Visites als estudis de Ràdio Montornès. Coincidint amb el Dia Internacional de les 

Persones amb Discapacitat (3 de desembre), un grup d’usuaris del Centre Ocupacional El 

Trencadís, de Montmeló, van visitar la ràdio i les dependències de Can Saurina. Un parell de 

setmanes abans ho havien fet els alumnes dels cursos de català per a adults i del programa 

“Lletres per a tothom”. |

GRUP DE PERSONES USUÀRIES DEL CO EL TRENCADÍS

ALUMNES DE CATALÀ, A LA PORTA DE CAN SAURINA
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Les escoles visiten l’Arxiu. Alumnes de 1r d’ESO de l’IES Marta Mata van visitar el 6 i 7 de 

novembre l’Arxiu Històric Municipal amb l’objectiu de conèixer la importància de la memòria 

històrica i de la investigació del passat. |

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

Davant la societat canviant en tots els 

seus àmbits, la família no n’és l’excepció. 

En només unes dècades el concepte “fa-

mília” ha augmentat significativament la 

seva diversitat: famílies homoparentals, 

monoparentals, multiculturals... Els rols 

que es donaven en les famílies tradicio-

nals d’aquest país disten molt dels que 

es donen en l’actualitat. Això té una im-

plicació directa en com les mares vivim 

la nostra experiència.

L’Associació Més que mares neix per 

generar un espai de trobada entre 

iguals. Un espai per poder-se expres-

sar lliurement, posar en comú, pren-

dre consciència de tot el que allà s’hi 

expressa i generar un creixement per-

sonal essent subjecte actiu del propi 

aprenentatge. 

El nostre objectiu és donar un espai 

de trobada i reflexió per tal de poder 

ajudar a viure plenament com a dones 

i no només com a mares, especialment 

durant el període de criança. Tot això 

compartint experiències, dubtes, inqui-

etuds i frustracions personals de la vi-

vència familiar i la cura dels fills. 

Formem un grup per intercanviar les 

nostres vivències i informacions i com-

partir punts de vista obrint els ulls als 

nostres límits, les nostres necessitats i 

les nostres virtuts. Identificades les ne-

cessitats comunes, cerquem els recur-

sos necessaris per donar-hi resposta. I 

la trobem.|

Associació Més que 
mares: una forma de 
compartir

In Via, una altra entitat 
col·laboradora en l’àmbit social

PREPARACIÓ DELS LOTS DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS FRESCOS (2018)

In Via s’ha sumat aquest 2019 a les 
entitats del tercer sector que col-
laboren amb els Serveis Socials de 
l’Ajuntament per donar suport a les 
famílies del municipi que més ho ne-
cessiten, amb un ajut de 7.600 €.

En el marc d’un conveni de col·laboració, 

l’Ajuntament i In Via han desenvolupat el 

projecte de l’entitat “Suport a les famílies 

en situació de vulnerabilitat”. L’objectiu del 

programa, coordinat pel departament mu-

nicipal de Serveis Socials, és donar suport 

econòmic a les famílies monoparentals amb 

difi cultats per fer front al pagament del llo-

guer del seu habitatge.

El 2019 s’han concedit 10 ajuts per un im-

port total de 7.600 euros. La intervenció i el 

seguiment a una desena de famílies es farà 

fi ns a fi nals de 2020.

Altres aportacions

D’altra banda, i per quart any consecutiu, el 

municipi ha rebut una subvenció del Dept. de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

que ha arribat a través de l’Associació REIR. Han 

estat 14.000 € que han servit perquè les famíli-

es en risc puguin pagar el rebut de l’aigua i de 

la llum, i per cobrir tractaments odontològics 

i despeses sanitàries a infants i joves menors 

d’edat. A més, amb la col·laboració de la Unió 

de Botiguers, s’han lliurat 35 lots de productes 

d’higiene i alimentació, així com 53 lots extres 

de Nadal del projecte d’Aliments Frescos. |
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La Torre de l’Homenatge: primer objectiu del pla per recuperar el Castell

EL EXPERTS I EL VEÏNAT OPINEN…

La intervenció hauria de 

servir per donar importància al primer element 

que defi neix el terme de Montornès a nivell 

històric i per intentar recuperar tot el patrimoni 

cultural que representa el poble.

ARNAU NAVARRO LÓPEZ DEL 
CASTILLO
ESTUDIANT D’ARQUEOLOGIA A 
LA UAB
COL·LABORADOR EN TEMES 
DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I 
HISTÒRIC

Des de casa puc veure 

el castell i sempre se 

m’hi va la mirada. Em 

transmet la sensació de 

viatjar en el temps. Em sembla genial que es pugui 

preservar el patrimoni del municipi, hem de con-

servar tot el que sigui història. Hi vaig pujar fa molts 

anys i el veia perillós perquè s’estava ensorrant.

Suposa un moment 

molt important per a 

la vida i la història del 

castell. Destacaria tres 

moments: el de la construcció al segle XI, el de 

l’abandonament al segle XV i el d’ara, la recupe-

ració que coincideix amb la primera fase del Pla 

Director. El fi nal de la desena fase serà un altre 

moment històric.

JORDI PIÑERO DURAN
 VEÍ 

FERRAN DIAZ ÀGUILA 
ARQUEÒLEG I DIRECTOR DE LES 
EXCAVACIONS AL CASTELL

Le da valor al pueblo y 

es un sitio más dónde 

ir, pasear y estar con la 

naturaleza. Me parece 

bien que se refuerce la torre porque así evitamos que 

pueda caer y alguien se haga daño. Los monumen-

tos por pequeños que sean hay que protegerlos y, 

en este caso, mantener la limpieza en el bosque y 

alrededores.

PILAR PUERTA NAVARRO
VEÏNA 

Quin aspecte destacaríeu de la recuperació? 

En les darreres setmanes s’ha posat 
en marxa la intervenció arqueolò-
gica corresponent a la primera fase 
del Pla Director del Castell de Sant 
Miquel. Aquesta fase té com a objec-
tiu l’estudi i recuperació de la Torre 
de l’Homenatge, l’element més em-
blemàtic de la construcció tant per 
la seva signifi cació històrica com pel 
seu volum arquitectònic.

L’objectiu de la primera fase del Pla Director 

del Castell de Sant Miquel, situat entre els 

municipis de Montornès i de Vallromanes, és 

desenrunar tant l’interior com el perímetre 

extern de la Torre de l’Homenatge i documen-

tar-la àmpliament. A la intervenció arqueolò-

gica li seguirà una actuació de consolidació 

per tal d’aturar la degradació de l’estructura.

De moment, s’han pogut documentar els 

diferents nivells d’ús originals i l’accés cap 

Jordi Serra, de l’empresa Abans SL. El pressu-

post total de la intervenció se situa a l’entorn 

dels 65.000 euros, dels quals la Diputació de 

Barcelona n’aportarà 45.000.|

TORRE DE L’HOMENATGE FEINES D’EXCAVACIÓ A L’ENTORN DE LA TORRE DE L’HOMENATGE

FASE I. INTERVENCIÓ A LA TORRE DE L’HOMENATGE. SUPERFÍCIE: 228 M2

VISTA DEL PAISATGE AL NORD-OEST DES DEL CASTELL. FONT: PLA DIRECTOR

a l’interior de la torre i aprofundir en el co-

neixement sobre la construcció (segle XI) i 

sobre l’abandonament (segle XV). El resul-

tat serà l’obtenció d’una imatge del castell 

totalment inalterat, sense les  distorsions 

produïdes per reformes d’època moderna ni 

contemporània.

La recuperació del Castell, un projecte 
compartit 
Els ajuntaments de Montornès i de Vallroma-

nes treballen des de fa anys per possibilitar 

l’estudi arqueològic i documental del Castell 

de Sant Miquel, que té la consideració de 

BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). Per fer-

ho, han comptat amb la col·laboració de la 

Generalitat i de la Diputació de Barcelona.

Els treballs de la primera fase del Pla Di-

rector (el pla en té 10 fases) es van posar en 

marxa el 14 d’octubre. L’actuació està dirigida 

pels arqueòlegs Ferran Díaz, del departament 

de Gestió del Patrimoni de l’Ajuntament, i 

L’any 2016 es va realitzar una primera campanya d’intervenció arqueològica i, partir 

d’aquí, es va redactar el Pla Director del Castell de Sant Miquel, el document que marca el 

full de ruta per a la recuperació d’aquest monument tant representatiu per a Montornès 

i Vallromanes. Abans d’això, el 2017, ja es va dur a terme una actuació de consolidació de 

la Torre de l’Homenatge, la part més simbòlica i representativa de la fortifi cació. 

El Pla Director es desenvoluparà en 10 fases. De manera general, en totes elles els treballs 

consisteixen en la consolidació, protecció i preservació de les estructures del castell, tret 

de les fases 7 i 10, que es dediquen a l’habilitació dels accessos al recinte fortifi cat i a la 

creació de dos itineraris per a la visita. 

Fases del Pla Director

Fase 1: TORRE DE L’HOMENATGE

Fase 2: CAPELLA DE SANT MIQUEL

Fase 3: SECTOR NORD

Fase 4: SECTOR DEL FOSSAT

Fase 5: SECTOR DE LLEVANT

Fase 6: SECTOR SUD

Fase 7: CAMINS D’ACCÈS

Fase 8: PATI D’ARMES

Fase 9: DOMICILIUM

Fase 10: ADEQUACIÓ DE VISITA PÚBLICA
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Per Nadal, a més de menjar torrons, hi ha mol-

tes activitats culturals que es poden fer.  Si 

us interessa la música, per aquestes dates les 

corals acostumen a fer CONCERTS DE NADAL. 

Un bon nombre de pobles tenen les seves 

pròpies formacions  que canten nadales cata-

lanes i d’arreu del món.  

Si el que us agrada és el teatre, podeu anar a 

veure ELS PASTORETS, una peça teatral sobre 

la lluita del Bé i el Mal, amb dimonis, àngels 

i pastors. Per saber-ne més, consulteu http://

www.pastoretsdecatalunya.cat/. Podeu triar i 

remenar, aquí mateix,  a Granollers i a Mataró, 

fa molts anys que els representen. 

I també podeu anar a veure PESSEBRES VI-

VENTS, amb actors i actrius  que donen vida 

a les fi guretes del pessebre com la dona que 

renta o el pescador, i amb tot d’animals de de-

bò com vaques, gallines, ovelletes, xais... que 

als infants els encanta de veure en directe. Els 

pessebres vivents també tenen una web que 

els agrupa i on trobareu dates i llocs https://

www.pessebresvivents.cat/. Molt a propet 

teniu el de Sant Fost de Campsentelles, amb  

més de cinquanta anys  d’història, aquest té 

la seva pròpia web  http://www.pessebrevi-

ventsantfost.cat/ 

UNA DE CATALÀ, SI US PLAU!

Sí, ho sé, em repeteixo, per això avui úni-

cament enumeraré les paraules que em 

preocupen més, aquells mots i expressions 

“estrella” que es repeteixen cada Nadal. 

NADAL és un mot singular, per tant no 

felicitem “els Nadals”. Ens desitgem  BON 

NADAL i ho fem  LA NIT DE NADAL , no  la 

“nit bona”. I  segons el costum de cada famí-

lia, la nit de Nadal o bé el dia de Nadal, fem 

cagar el TIÓ. No n’hem de dir el “cagatió”, tot 

i que la cançó amb la qual es tusta el tronc  

sí que comença dient “Caga, tió!”. I per aca-

bar, de la nit de l’últim dia de l’any n’hem de 

dir  NIT DE CAP D’ANY, no “fi  d’any” o “nit ve-

lla”. Hi podríem afegir-ne d’altres, però amb 

aquestes ja m’hi conformo. I per saber-ne 

més, el CPNL té una web plena de recursos 

nadalencs : https://www.cpnl.cat/nadal/.

De tot cor us desitjo  MOLT BONES FESTES!

Recomanacions
Nadalenques 

Millorem el català... 
“NADALENC”

REYES BARRAGÁN GUTIÉRREZ. 

TÈCNICA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

DE OFICINA DE CATALÀ DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

AV. MOGENT, 2 · 08170 MONTORNÈS · TEL. 93 572 17 19

MONTORNES@CPNL.CAT • WWW.CPNL.CAT.

ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT EL MES DE JULIOL 

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 13 H

I si us agraden els PESSEBRES TRADICIO-

NALS  consulteu la pàgina de l’Agrupació 

Catalana de Pessebristes https://www.pes-

sebrescat.cat/ autèntics artistes a l’hora de 

recrear escenes amb fi guretes. A Parets po-

deu visitar el Pessebre Monumental https://

pessebreparets.cat/ que ocupa uns 300 m2 i 

és el pessebre sobre taula més gran de l’Estat 

espanyol i un dels més grans d’Europa.

Sigueu o no religiosos, gaudiu de les festes 

de Nadal i de totes aquestes manifestacions 

de la cultura popular i de la tradició. Molts 

veïns i veïnes dels diferents pobles on podeu 

trobar aquestes propostes hi esmercen ho-

res i il·lusió per oferir aquests espectacles a 

tothom i fer que les festes de Nadal siguin 

lluïdes i alegres. |
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Relats i memòria per Sant Sadurní

L’Ofi cina de Català, l’Arxiu Histò-
ric i la Biblioteca van celebrar un 
acte conjunt per Sant Sadurní per 
presentar el segon opuscle “El temps 
retrobat” corresponent a les tertúli-
es de memòria històrica que es fan 
al municipi i lliurar els guardons del 
VIII Premi Font de Santa Caterina 
de Microcontes.

Les tertúlies de memòria històrica del 2018 

han portat a la publicació del segon opuscle 

El temps retrobat, ara que fa tot just un any 

que en va sortir el primer. L’opuscle recull 

els records que els tertulians han compartit 

a les trobades que fan mensualment a la Bi-

blioteca. El volum també inclou part de les 

memòries del veí Sebastià Monteis, que han 

servit per il·lus trar un capítol dedicat a les ca-

ses i masies de l’entorn de la vila. Els textos es 

complementen amb imatges aportades per 

l’Arxiu Històric. 

D’altra banda, Eduvigis Beltran ha estat el 

guanyador del VIII Premi Font de Santa Cate-

rina de Microcontes, dotat amb 350 €, per un 

relat titulat 4348. Elies Campmany s’ha endut 

l’accèssit, de 150 €, per l’obra Goooooool! El 

Premi Font de Santa Caterina de Microcon-

tes és una iniciativa que l’Ofi cina de Català i 

l’Ajuntament impulsen de forma biennal des 

del 2005. 

En aquesta edició el certamen ha rebut un 

total de 132 relats. N’hi ha hagut de Barcelona, 

Tarragona, Lleida, València i les Illes Balears, i 

també de Madrid, Berlín i d’Itàlia.

L’acte de lliurament dels premis va comp-

tar amb la col·laboració d’alumnes de l’Escola 

Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. |

Per segon any consecutiu, els Reis d’Orient 

arribaran al poble per Montornès Nord. Els 

acompanyaran els 18 patges que s’han fet 

voluntaris per ajudar-los. La Cavalcada farà un 

recorregut que acabarà a El Sorralet. Aquest 

any, l’associació La Remençada organitzarà 

una xocolatada solidària. Es farà amb gots 

compostables. Cada got de xocolata costarà 

1 €. La recaptació es destinarà a la Fundació 

Pallassos sense fronteres. 

Enguany novament el Consell d’Infants se-

rà l’encarregat d’entregar la clau de totes les 

cases als Reis perquè puguin deixar-hi els re-

gals. La comitiva estarà formada per 12 vehi-

cles. Hi participaran les cinc escoles de primà-

ria, la Llar d’Infants El Lledoner, la Comis. de 

convivència de Montornès Nord, la colla Ball 

de Diables i Drac i la Colla de Geganters. Els 

caramels que es llançaran seran sense gluten 

i fets amb productes de comerç just. |

Cavalcada solidària

Algunes imatges 
de Sant Sadurní

FOTO DE FAMÍLIA AMB ELS DOS GUANYADORS (AL CENTRE) DEL VIII PREMI FONT DE SANTA CATERINA DE MICROCONTES

LA CARROSSA DEL REI MELCIOR, DURANT LA DARRERA CAVALCADA

PAELLA POPULAR TROBADA DE GRALLERS

25 ANYS DE CEBALLOT CONCERT DE LA CORAL LA LIRA

SARDANES DE SANT SADURNÍEL CORREFOC

CERCAVILA DE SANT SADURNÍ
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Montornès homenatja els seus esportistes

EL CADET MASCULÍ A DEL CLUB BÀSQUET VILA DE MONTORNÈS, MILLOR EQUIP SÈNIORREPRESENTANTS DEL PRE-BENJAMÍ DE L’AE MONTORNÈS FUTBOL SALA, MILLOR EQUIP INFANTIL

JUDITH ANGUERA DEL CLUB KARATE MONTORNÈS, 

MILLOR ESPORTISTA INFANTIL FEMENINA

ANDREA CAMINADA DEL CLUB KARATE MONTORNÈS, 

PREMI INFANTIL A LA CONSTÀNCIA

ELI GORDÓN DEL TRAIL RUNNING, MILLOR ESPORTISTA 

SÈNIOR FEMENINA

SARA GALÁN DEL CLUB ATLETISME MONTORNÈS, 

PREMI SÈNIOR A LA CONSTÀNCIA

YAGO DOMÍNGUEZ DEL MOTO CLUB 3 TURONS, 

MILLOR ESPORTISTA INFANTIL MASCULÍ

IZÁN RAMÍREZ DEL CLUB ATLETISME MONTORNÈS, 

PREMI INFANTIL A LA CONSTÀNCIA

ISRAEL FERRÓN DEL CLUB ATLETISME MONTORNÈS, 

MILLOR ESPORTISTA SÈNIOR MASCULÍ

PEDRO MELLADO DEL CLUB ESCACS MONTORNÈS, 

PREMI SÈNIOR A LA CONSTÀNCIA

Un total de 507 persones van assistir el 13 de desembre a 
la Nit de l’Esport, la gran festa anual per reconèixer els 
esportistes locals més destacats i constants de la tempo-

rada passada. En aquesta divuitena edició, també es va 
distingir entitats esportives i persones vinculades a l’es-
port montornesenc.
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Fiscalitat progressiva, què és i què 
implica 

Des de Montornès en Comú defensem la solidaritat com a una de les 

prioritats en la nostra manera de fer, per això apostem per la fi scalitat 

progressiva.

Els impostos municipals ens ajuden a poder fi nançar gran part de les 

polítiques socials que duem a terme, polítiques que benefi cien la major 

part de la població del municipi, des de  la infància passant per totes les 

etapes de la vida fi ns arribar a la gent gran.

Una pujada dels impostos municipals no és un càstig sinó una eina 

imprescindible per fer de Montornès un poble més just, més equitatiu, 

més igualitari i més solidari. La baixada dels impostos és una idea de 

partits de dretes, l’ únic objectiu dels quals és afavorir les rendes més altes 

i deixar a la població més vulnerable sense recursos per poder fer front 

en el seu dia a dia, ja que una política fi scal poc impositiva és injusta 

socialment, perquè aquest fet implica no tenir recursos per arribar a tot-

hom i que molts veïns i veïnes no puguin tenir accés a serveis municipals 

bàsics. Per tant, si comparem l’ impacte que provoca un petit augment 

del import anual del rebut amb totes les polítiques socials a les quals van 

destinat aquests diners s’arriba a entendre la importància i el pes que 

tenen els impostos.

Per poder tenir un poble més just, més sostenible i més democràtic 

s’ha de apostar per una fi scalitat progressiva i així tenir els instruments 

necessaris per poder garantir el benestar, la qualitat de vida i els drets per 

a tots i totes.

L’emancipació a Montornès: 
Impossible!

Montornès és un poble jove. El percentatge de persones en edat d’emanci-

pació és de l’11,73% i és superior al de la província de Barcelona. 

Si ets jove tens una situació molt complicada! La renda per habitant de 

Montornès és un 25% més baixa que a la província, l’atur és del 13,75 %, 

un 3% més alt que a la província i el 16,51 % dels veïns té un nivell d’estudis 

baixos, un 5% més que a la província.

Amb aquest escenari és impossible accedir al mercat lliure de l’habitatge. 

La compra necessita condicions de solvència que no tenim i l’oferta de 

lloguer és minsa i el preu està molt per sobre dels ingressos actuals dels joves.

Sols resta l’oferta de promoció d’habitatge públic assequible. Però el 

nostre Ajuntament, lluny de posar-se les piles, porta més de 8 anys venent 

fum. Primer estaven preparant l’expropiació dels pisos buits; tant sols 

se n’han comprat 10 i d’aquests, només 5 s’han posat a disposició de la 

població. Encara tenim registrats 280 habitatges buits sense que hi hagi 

un pla per adquirir-los.

Tampoc s’ha iniciat cap promoció pública d’habitatge de cap modali-

tat; tenim sòl disponible, però portem 8 anys preparant un experiment de 

cooperativa que oferirà els pisos directament, sense l’oferta pública que 

tindria una promoció de pisos municipals de lloguer assequible.

I malauradament sols resten 2 pisos, dels 17 que es van gestionar per 

borsa de lloguer quan governaven els socialistes. 

Es pot consultar a: https://media.diba.cat/diba/indicadors-habitatge/

index.html

Totes i tots contra la violència 
de gènere

El passat 25 de novembre es va commemorar el dia contra la violència 

de gènere. Des de la nostra formació ens adherim al manifest contra la 

violència, i condemnem qualsevol tipus de violència contra les dones. 

També volem fer palès que aquesta lluita contra la violència de gènere 

no s’ha de quedar en una data, en un sol dia, sinó que hem de lluitar 

des de les institucions i des de la societat en general cada dia fi ns a 

eliminar-la per complet del nostre entorn. I més que mai en aquests 

temps, en els quals sentim autèntiques barbaritats precisament des de 

la ultradreta que comença a tenir veu a les institucions.

La solució a aquest atac contra els drets humans i les llibertats de les 

dones no es troba només a fer lleis que condemnin els fets violents que 

passen, ja que només hem de veure el nombre de víctimes de violència 

de gènere de l’últim any per adonar-nos que no són sufi cients per aca-

bar amb aquesta xacra. Pensem que el més important és fer polítiques 

reals que promoguin la igualtat en tots els aspectes de la nostra vida i, 

en aquesta tasca, l’educació ha de ser cabdal. L’educació ha de garantir 

la igualtat, el respecte i la cooperació, a tots els nivells: en la infància, 

en l’adolescència i en les famílies mateixes. Perquè només avançarem 

cap a una societat sense violència de gènere si tots i totes anem en una 

mateixa direcció. En aquest sentit només podem sumar forces i hem de 

treballar per fer-ho.

El PSC vuelve a la carga con la idea de la 
plurinacionalidad

Para defender tal cosa, tiene que defi nir la nación a partir 

de su concepción romántica, la del idealismo alemán de Herder, cuyos 

efectos políticos quedaron refl ejados en la destrucción de Europa a lo lar-

go de la primera mitad del siglo XX. Con una concepción de nación que 

es la del nacionalismo cultural, y que es contrario al concepto ilustrado 

de la nación política.

Con esa diferencia de concepción de lo que es la comunidad, no solo 

aceptan la desigualdad por razón de residencia, sino que la promueven. 

Suya es la idea, y así lo expresó Montilla, de que hay que limitar la solida-

ridad poniendo fi n a las transferencias fi scales entre personas de distinto 

nivel de renta más allá de las fronteras autonómicas.

En los últimos años las políticas nacionalistas de la Generalitat han 

dejando todo lo demás de lado, empeorando el funcionamiento de la 

administración y su capacidad de hacer frente a los problemas de una 

sociedad que fue capaz de desarrollarse como democracia representa-

tiva y confi gurar un Estado del bienestar dotado de herramientas para 

favorecer la inclusión social y el progreso económico y cultural, con el que 

garantizar la emancipación de los individuos. Y los que sufren las conse-

cuencias de una administración que abandona sus responsabilidades 

reales en la persecución de quimeras totalitarias, son las personas que 

parten de condiciones sociales y económicas más desfavorables. Es por 

esa razón que todo esto del procés es lo más antisocial que ha sucedido 

en los 40 años de nuestra democracia.
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Un altre Nadal sense vosaltres...

Sense adonar-nos ha arribat desembre... Mes d’il·lusions, de 

retrobades, de sobretaules de converses familiars, de nits 

màgiques, de bons propòsits... Des de Montornès per la República, però, no 

podem deixar passar aquestes dates sense tenir un record molt especial 

cap a totes les persones represaliades a l’ombra de la injustícia espanyola. 

Persones sense altres delictes que ser coherents amb el seu discurs i amb 

el sentit comú d’intentar fer realitat, per la via política, sense cap tipus de 

violència, allò que van prometre que farien... Persones empresonades per 

permetre el diàleg, per posar urnes, per ser fi dels a les seves paraules... Perso-

nes que han hagut de marxar a l’exili per no ser empresonades per les seves 

idees polítiques... Persones compromeses amb els seus ideals...

Persones que no podran compartir les nits màgiques amb els seus fi lls i 

que, en el millor dels casos, separats per un vidre, o en una petita habitació 

de 3x3, s’hauran de conformar en escoltar com se’ls troba a faltar a casa... 

Persones sotmeses i silenciades per un estat i una judicatura hipòcrita 

que es felicitaran les festes nadalenques amb la boca plena i que, amb la 

mà armada, continuaran reprimint els anhels de llibertat d’un poble.

Oriol, Carles, Toni, Carme, Jordi, Josep, Raül, Marta, Joaquim, Anna, Do-

lors, Meritxell, Clara, Lluís, Ferran, Germinal, Eduardo, Guillem, Xavier, Alexis, 

Jordi i tants altres. Gràcies per tant.

Bones Festes a totes i a tots i que el proper any sigui ple de llibertat.
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Trabajo por delante

El Ayuntamiento debe ser el instrumento que mejore la convi-

vencia y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Mejorar los servicios básicos como limpieza, iluminación, más efectivos de 

seguridad, más servicios sociales y un mayor cuidado de nuestras calles, es 

una prioridad que siempre hemos tenido en el PP.

Hemos conseguido reducir los impuestos que más agravan a nuestras 

familias, llegando a acuerdos con todos, hemos puesto y expuesto, las 

inquietudes de nuestros ciudadanos al gobierno actual para que se tomen las 

medidas necesarias y aunque sabemos que no siempre se pueden producir 

éstos cambios en el momento, velamos para que se vayan mejorando y 

se cumplan con la mayor rapidez posible.  Creemos en la institución más 

cercana como parte de la democracia y la pluralidad donde se concentra la 

resolución de nuestros problemas.

El comienzo de una nueva década es una oportunidad para que seamos 

laboriosos y pulcros en los proyectos que se necesitan y con la oportunidad 

de los nuevos presupuestos, haremos que las infraestructuras que son tan 

necesarias (Residencia Centro de Día, Casal de Avis, Guardería, Ampliación del 

Cap, FP, Carril Bici, Bus Urbano, Aparcamientos, etc.) se hagan realidad. 

Por todas estas cuestiones está claro que queda mucho trabajo por hacer, 

pero lo principal para nosotros es cumplir y hacer cumplir los programas y 

compromisos por los que nos presentamos todos los grupos políticos a las 

elecciones y que para ello hemos sido elegidos.

Desde el Grupo Municipal Popular os deseamos unas Felices Fiestas.
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