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3 Formació i més 
contractacions per 
millorar l’ocupabilitat

Montornès avança 
#PAMaPAM

L’Escola Palau d’Ametlla, 
El 

Conseller d’Educació Josep 
Bargalló, l’alcalde José A. 
Montero i el director del centre 
Adrià Martínez van fer la 
descoberta de la placa inaugural 
els primers dies de febrer.

El temporal Gloria provoca 

 Les afectacions 
amb un cost més elevat són les 
de restitució de l’abastament 
d’aigua potable en alguns 
carrers i els danys a la Zona 
Esportiva Municipal.

Aquest any l’entitat 
prepara noves propostes per 
celebrar l’aniversari com es 
mereix. Destaca la primera Diada 
de Diables que tindrà lloc el mes 
d’octubre.

4 6 11

www.montornes.cat @ajmontornes ajmontornes

https://twitter.com/ajmontornes?lang=es
https://www.montornes.cat/
https://es-es.facebook.com/ajmontornes
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Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

Febrer - Març 2020
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Farmàcia Barcells
C. del Riu Mogent, 7
Telèfon 93 568 09 14

Farmàcia Fontcuberta
Av. de l’Onze de Setembre, 7 
Telèfon 93 568 17 48

Farmàcia Forn
C. Major, 55
Telèfon 93 568 83 30

Farmàcia Moreno
Av. de l’Onze de Setembre, 38 
Telèfon 93 544 41 80

Farmàcia Sempere
C. de Federico G. 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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Segon Pla d’Actuació Municipal, 
transparència i compromís
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Les accions formatives del 2020 
inclouen matèries com la gestió 
de residus, l’atenció al client i la 

posarà en marxa una nova edició 
de l’Escola Popular d’Economia 
Feminista per afavorir l’autoocu-

Aquest mes s’han posat en marxa 
les accions formatives del Dispositiu 
d’Inserció Laboral DIL Barri-Olímpia, que 
anualment es dedica a les persones amb 

i també al col·lectiu femení. Més d’un 

ara per les sessions informatives orga-
nitzades pel departament d’Ocupació, 

Promoció Econòmica i Comerç.
A més de l’acompanyament perso-

nalitzat, els itineraris formatius del DIL 
inclouen matèries com la gestió de resi-
dus, l’atenció al client i la resolució de 

-
dable. També s’impartiran  mòduls de 
competències transversals, noves tecno-

emprenedoria social i economia femi-
nista. Associades a la formació es duran 

la gestió de residus i 5 més, per a dones 
emprenedores. 

Les actuacions es fan amb els recur-
sos obtinguts del SOC en el marc de la 
convocatòria Treball als barris 2019-20.|

Formació i més contractacions per 
millorar l’ocupabilitat
L’Ajuntament contractarà 12 persones per mitjà de Plans d’Ocupació ———

Incrementar l’ocupació 
comercial, repte de 
futur a Montornès

El departament Municipal d’Ocu-
pació, Promoció Econòmica i Comerç 
ha presentat recentment el Mapa del 
comerç local elaborat per l’empresa 
EIXOS. El document aporta dades sobre 
la situació i salut del comerç, l’evolució 

així com les oportunitats de futur.
Una de les dades rellevants indica 

que a Montornès hi ha 365 locals actius, 
d’un total de 601. El percentatge és d’un 

70% per situar el comerç local fora del 
perill de desertització comercial. D’altra 
banda, hi ha 2,24 comerços per cada 
100 habitants, un índex que correspon 
al d’una ciutat residencial. 

Els eixos comercials es concentren 
en els carrers de Jaume Balmes, Major, 
Palau d’Ametlla, Estrella, Blas Infante i 
l’av. de l’Onze de Setembre, a Montornès 
Centre; i en el carrer de Federico García 
Lorca, a Montornès Nord.|

Formació del DIL Barri - Olímpia  2020

Presentació del Mapa comercial a Can Saurina
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Montornès rep el Document 
Únic de Protecció Civil Municipal 

El treball, 
 

els riscos i marca les actuacions en 
cas d’emergència. 

Sessió informativa sobre les 
     

el 18 de març a les 17.30 h al Teatre 
Margarida Xirgu. 

Notícies

El Conseller d’Educació, Josep 

tero i el director de l’Escola Palau 
d’Ametlla, Adrià Martínez van 
fer la descoberta de la placa 

A començaments de febrer es va fer 

Palau d’Ametlla. Durant l’esdeveniment 
es va fer la descoberta de la placa inau-
gural a l’entrada de l’escola i hi va haver 

Montornès, José A. Montero i del con-
seller d’Educació, Josep Bargalló.

La inauguració es va amenitzar 

-
gut per les instal·lacions i la signatura 
del conseller en el Llibre d’Honor de 
l’Ajuntament.

Un any de funcionament  
L’alumnat de l’Escola Palau d’Ametlla 
es va traslladar al nou centre al gener 

de construcció que l’Ajuntament va 
assumir davant la impossibilitat que la 
Generalitat tirés endavant el projecte. 
L’import d’adjudicació va ser de 
3.553.346,76 €. 

El centre disposa de dues plantes i 
s’ubica en paral·lel a la Carpa Polivalent 
El Sorralet. La superfície construïda és 
de 2.885 m2.|

L’Escola Palau d’Ametlla, 

El regidor de Cooperació 
Internacional, Sergio Carrillo, s’ha 
incorporat a la nova junta de la 
Coordinadora Catalana d’Ajunta-
ments Solidaris amb el Poble Sahrauí. 
Fa uns mesos, va visitar els camps 
de refugiats amb representants de 
diversos municipis per fer segui-
ment dels projectes que s’hi estan 
desenvolupant.|

Membres de la CCASPS

BREUS

Montornès s’incorpora a la 
junta de la CCASPS

En 1 minut...

Descoberta de la placa inaugural de l’Escola Palau d’Ametlla
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L’alumnat de l’Escola Mogent ha 
visitat en els darrers dies l’Ajun-
tament per inscriure-hi la seva 

centre de l’activitat del seu pro-
jecte amb l’ajut dels membres i el 
monitor que conformen la Brigada 
Jove, contractada en el darrers 
Plans d’Ocupació Local convocats 

L’alumnat de l’Escola Palau d’Amet-
lla, per la seva banda, ha sortit al carrer 
aquesta setmana per fer una enques-
ta al veïnat com a part d’un estudi de 
mercat per veure quin dels productes 

basats en manualitats té més accep-
tació. Finalment, l’Escola Can Parera 
avança en un projecte dedicat a la cul-
tura de l’espectacle, amb la creació d’una 
companyia i l’elaboració d’un muntatge 
teatral.

-
na entitat social del poble. L’alumnat ha 
realitzat sessions per conèixer les que 
hi ha i decidir cap a qui derivaran els 

Els serveis municipals de Promoció 
Econòmica i d’Educació dinamitzen el 
programa d’introducció de la Cultura 
Emprenedora a les Escoles, CuEmE, que 
promou la Diputació.|

Els projectes cooperatius de les 
escoles continuen endavant
Projecte CuEmE: Cultura Emprenedora i social a les escoles  ———————

Segueix en marxa el 
Pla de xoc al Besòs

El Pla de xoc per al seguiment de l’im-
pacte ambiental al riu Besòs, elaborat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
continua en marxa avaluant l’estat i el 
grau de recuperació mediambiental 
del riu, després de l’incendi a l’empresa 
Ditecsa que va comportar l’arribada de 

-

en dues campanyes (desembre i gener) 
a diferents punts del riu, així com a 
la sortida de l’Estació Depuradora de 
Montornès i a pous de diversos usos. 
A més de l’evolució de la qualitat de l’ai-

conèixer la situació de l’ecosistema i la 
biodiversitat.

Tot i això, durant les tasques d’ins-

presència d’exemplars de peixos vius a 
diversos punts propers a la zona afec-
tada. |

Feines de mostreig a la zona zero
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El Gloria provoca més 
100.000 € en danys

Els tècnics municipals han xifrat en 
112.696,21 € el cost total dels desper-
fectes provocats pel temporal Gloria a 
Montornès. 

En la sessió de febrer, el Ple va apro-

els danys materials més importants, 
com els provocats a la Zona Esportiva 
i a la passera de fusta situada sobre el 
riu Besòs.

Les afectacions amb un cost més 
elevat són les de restitució de l’abasta-
ment d’aigua potable en alguns carrers  
(48.400 €) i els danys ocasionats en la 
Zona Esportiva (40.872,65 €). El camp 
de futbol es va reobrir el 14 de febrer, 
després de les tasques de neteja de fang 
i la recol·locació de la gespa. A la pista 
d’atletisme, també es va haver de nete-

a l’espai antic dels vestidors, l’aigua va 
|

Sopars amb estrella Michelin al restaurant 
pedagògic de l’Escola d’Hoteleria

Un curs més, l’alumnat de l’Escola 
d’Hoteleria té l’oportunitat d’elaborar un 
menú degustació sota l’acompanyament 
de xefs amb distinció Michelin. 

El cuiner de La Lluerna, Víctor 

de 2013, va treballar fa uns dies amb 
els estudiants. L’altre xef convidat és 
Víctor Torres, del Magnòlia i amb estre-

el 3 de marc.|
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Presentació al poble del projecte 
de l’Associació Lince Boreal

|

El balcó de l’Entitat Associació Lince Boreal

Activitats a Pintor Mir, també al matí
Els dilluns l’equipament acull sessions matinals de ioga per a embarassades i 

 ————————————

Després de gairebé dos anys de 
funcionament amb activitats 
familiars a les tardes, l’equip dina-
mitzador del Centre Infantil Pintor 
Mir ha ampliat el ventall d’opcions 
d’acompanyament a les famílies 

Les primeres propostes són sessions 

participants que es desenvolupen els 
dilluns al matí. Hi ha ioga per a emba-
rassades i  ioga post-part per a mares i 

de dilluns a divendres, una trentena d’in-
fants utilitzen l’Espai Infantil de Pintor 
Mir i una trentena de famílies estan ins-
crites a l’espai familiar La Cova del Joc. 

L’equipament també acull el Petit 
Mir, dinamitzat per l’equip pedagògic 
de la Llar d’Infants Pública El Lledoner 
i adreçat a famílies amb infants de 0 
a 3 anys. A més, durant el curs es fan 
tallers, activitats i xerrades inclosos en el 
programa Eduquem i gaudim en família, 
amb una gran acceptació.|

Tornar a Montornès 
vuitanta anys després

A començaments de febrer, Mon-
tornès va rebre la visita d’Emilio Lecina 
Lafuente, qui durant la Guerra Civil i 
essent un nen de 8 anys va estar refugiat 
amb la seva família a Manso Calders. 
Lecina i la seva família van visitar l’Arxiu 
Històric i l’INS Vinyes Velles i acompan-
yats per l’alcalde, José A. Montero.

El recorregut li va servir per des-
pertar els records adormits durant 
molt de temps. Recordava la reixa de 
la casa, l’abeurador, el pou, els camps 
que voltaven la casa i el camí que feien, 
tot travessant la carretera, per anar a 
buscar el pa a la forneria amb la tarja 
de racionament.  Però, sobretot, recor-
dava que van ser molt ben acollits a 
Montornès.|
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————————————————————————————————————

pública; de l’estacionament de vehicles, 
del foment del comerç de proximitat; 
dels horaris comercials, etc.

Finalment, el veïnat va posar l’accent 

del civisme i de la mobilitat.

Altres 
maneres de 
participar

A més de les trobades presencials 
amb el veïnat, l’empresariat i el comerç 
local, s’han instal·lat als equipaments 
municipals  urnes per dipositar  butlle-
tes amb propostes.

També s’ha posat en funcionament 
la plataforma montornes.cat/decidim 
que permet, d’una banda, accedir a totes 

les propostes sorgides en el procés par-
ticipatiu, i de l’altra, fer seguiment de la 
fase d’estudi i valoració de les aporta-
cions al PAM .

El primer Pla d’Actuació Municipal 
es va elaborar durant el mandat 2015 - 
2019. Aquesta és la segona experiència.

Els eixos del PAM

El PAM s’estructura en 
cinc grans reptes de ciutat:

1.- Avancem cap a un 
Montornès inclusiu, amb 
oportunitats i compromès 

amb la igualtat i el benes-
tar de les persones.

2.- Avancem 
cap a un Montornès 

per viure, crèixer i 
gaudir.

3.- Avancem cap a un 
Montornès cívic, comu-
nitari i segur.

4.- Avancem cap a 
un Montornès habita-
ble, connectat, verd i 
sostenible.

5.- Avancem cap a un Montornès 
amb una gestió oberta, propera, trans-

|Tallers ciutadans

Consell d’empreses

Carles AlbertAllal Belfdil Susana García

uè n’esperes? 
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Pla d’Actuació Municipal 2020 - 2023 / Montornès avança PAM a PAM  —————————————————————————

El procés participatiu que 
acompanya l’elaboració del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) ha 
inclòs sessions presencials, urnes 

-
gic que guiarà l’acció municipal 
els propers 3 anys i inclou els 
principals reptes del poble i les 

Durant les darreres setmanes s’han 
celebrat les sessions participatives, 
associades al Pla d’Actuació Municipal, 
que s’han adreçat a la ciutadania i als 
agents econòmics i socials del municipi. 

L’objectiu de les trobades ha estat 

els reptes i les actuacions que ha 
de contenir el PAM per al període 
2020 – 2023.

El Pla és un full de ruta del 
mandat que proposa el govern 
i que incorpora aportacions del 
veïnat, de l’empresariat i dels 
comerciants del poble, i també 
de l’equip tècnic municipal.

Trobades amb el veïnat, 
l’empresariat i el comerç local

Els primers a dir la seva van ser els 
infants. Uns, des del Consell d’Infants, i 

una activitat de creació col·lectiva que 
convidava els més petits a construir 
el seu model de ciutat.

L’empresariat va traslladar les 
seves propostes per reforçar el teixit 
econòmic de Montornès en una sessió 
convocada per al Consell d’Empreses. 
De manera general, es van posar 
sobre la taula qüestions relacionades 
amb la millora de l’accessibilitat; de la 

mobilitat i de la seguretat en els polígons 
industrials; de l’agilitat de la tramitació 
municipal; del foment de l’ocupació i de 
la millora dels cicles formatius.

Els botiguers, per la seva banda, 
van valorar actuacions a l’entorn de la 
seguretat i el manteniment de la via 

Marina Garcia Aaron Márquez Mireia Fuentes

Persones participants Què t’ha semblat el procés participatiu que acompanya l’elaboració del PAM? Qu

Sessió amb el comerç local
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Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

L’artista alemany Gunter Demnig duu a terme una inicia-

ara mateix, en 21 països europeus: les plaques 

Les  són llambordes quadrades de 10x10  cm 
fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó on es gra-
ven les dades de persones 
empresonades i deportades 
als camps nazis. Es col·lo-
quen al paviment de davant 

-
times van viure o treballar en 

Han de fer aturar el vianant 
i fer-lo pensar en la persona 
desapareguda, torturada o  
assassinada... Visualitzen  la 
presència de la maldat en la 
vida quotidiana. 

Cada llamborda és única 

de respecte i humanitat que vol contrastar amb l’extermi-
nació industrialitzada del nazisme. L’artista es trasllada als 
llocs per col·locar-les personalment. Se n’han col·locat més 
de 75.000 distribuïdes a més 1.800 ciutats d’Alemanya, 
Hongria, Països Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, 

En pocs anys, han esdevingut el memorial més llarg i 
més estès del món.

Amb les llambordes  no només es ret 
homenatge a les persones assassinades, sinó també a les 
supervivents, incloent-hi persones que van poder exiliar-se 
i refugiar-se en altres països. També recupera la memòria 
d’aquelles persones que, davant el destí que els esperava, 
decidiren suïcidar-se. 

A Catalunya, es van instal·lar les primeres plaques com-

2015. 
Posteriorment, arriba-

ren llambordins a Manresa, 
Igualada, Castellar del Vallès, 
Olesa, Granollers, Girona, 
etc.

L’Ajuntament de Mon-
tornès del Vallès va aprovar 
una moció que proposava la 
instal·lació de les 
corresponents als tres mon-
tornesencs víctimes del 
nazisme.

Properament, Gunter 

les tres pedres de topada a la plaça de la República: la de 

Viñallonga Plana. 
Republicans catalans veïns de Montornès  que van exi-

liar-se a França i van ser arrestats, deportats, condemnats 
a treballs forçats i assassinats.|

El Memorial més estès del món, 
també a Montornès

Stolperstein
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Mayte Martín i Quim 
Masferrer, al Teatre 
Margarida Xirgu

La programació “Montornès aixeca el 
-

pi espectacles de primera línia. 
La companyia Viu el teatre i The 

Chanclettes han obert el 2020 al Teatre 

torn de Mayte Martín. La cantautora 

les entrades ja exhaurides, arriba Quim 

+info a entrades.montornes.cat|

Mayte Martín actuarà el 21 març

35 anys de revolta del foc amb el 
Ball de Diables i Drac de Montornès

Les portes de l’infern es van obrir 
ara fa 35 anys al poble i, des de llavors, 
el Ball de Diables i Drac de Montornès 
ha estat present en totes les efemèrides 
festives del municipi. Aquest any, l’en-
titat ha preparat noves propostes per 
celebrar l’aniversari com es mereix.

-
gonisme a la colla infantil que es va crear 

la primera Diada de Diables al poble. A 

Sant Sadurní i per Festa Major, aquest 
any amb una vella coneguda, la Colla 
Germans del Dimoni de Massalfasar 
com a convidada.

Els diables de Montornès van néixer 
com a colla el Carnaval de 1985. Tres 
anys més tard, l’entitat va començar la 
tradició de la Cremada de l’Ajuntament.|

 El 23 de gener l’alumnat de tercer de l’Escola Mogent va visitar el Consistori. L’alcalde 
els va rebre i els va fer de guia per les dependències municipals. El 6 de febrer va ser el torn de l’alumnat de l’Escola 
Palau d’Ametlla.

Alumnes de tercer de l’Escola Mogent Alumnes de tercer de l’Escola Palau d’Ametlla
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La Mitja Marató, compromesa amb 
el medi ambient i la sostenibilitat

La Mitja Montornès-Montmeló-
Vilanova-La Roca incorpora enguany la 
sostenibilitat com a un dels eixos ver-
tebradors. El Club Atletisme Montornès  
ha previst accions concretes de mini-
mització de residus, com la utilització 
de material compostable per al dinar 
de pasta i el reciclatge de les ampolles i 
taps dels avituallaments de les proves.

 Les activitats paral·leles previstes 
incidiran en la posada en valor de l’en-
torn natural i patrimonial de la Mitja com 
a exemple de recuperació mediambien-

juntament amb la cursa dels 6 km.|

L’equip de kata sènior femení del Karate Montornès, subcampió d’Espan-
 Maria López, Teresa López i Laia Ferrer van aconseguir el gener la medalla 

de plata en el Campionat d’Espanya Sènior. L’equip competia en representació 
de la Selecció Catalana en la categoria de kata..

Laia Ferrer, María López i Teresa López amb la copa 

El CB Vila Montornès Specials A  
és el campió de la Segona Divisió 
que organitza la Federació Catalana 
d’Esports per a Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual (ACELL). 
Atletisme:
Ariadna Domínguez es va procla-
mar campiona de Catalunya en 
llançament de Pes Sub23. Aarón 
Ramírez ha estat 3r en llançament 
de javelina.

En 30 segons...

de
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e

Fitxes d’entrenament 
per nedar a la piscina 
del CEM Les Vernedes

cada usuari pugui practicar natació lliu-
rement. Se’ n’han elaborat de 500, 1.000 
i 1.500 metres per fer-les assequibles a 
diversos nivells i per afavorir l’evolució 

-
fament, exercici i tornada a la calma. 
També s’hi descriu el material necessari 
per a la sessió.|
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Recuperem drets 
per avançar 
socialment

Cuentas de la empresa 
municipal

¡El Gobierno del 
Ayuntamiento no 
trabaja!

Els comptes 
inexplicables de 
l’empresa pública

Més per
Montornès
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familia en Montornés
Menyspreu 
al Ple i sense 
pressupostos
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 1 de març |
Mercat de segona mà 
A les 9 h, a la plaça del Poble

MONTORNÈS AIXECA EL TELÓ 
Teatre Margarida Xirgu 

 29 de febrer |
#DPUTUCOOL amb The Chanclettes 
A les 20 h. Preu: 10 €

 21 de març|
MEMENTO, concert de Mayte Martín 
A les 17 h. Preu: 10 €

 28 de març |
Bona gent amb Quim Masferrer 
A les 18 h i a les 21 h. Preu: 10 €

entrades.montornes.cat

ACTES CENTRALS - DIA DE LES DONES
 7 de març | 

-
   A partir de les 

10.30 h, al Centre Infantil Pintor Mir 
Cinefòrum
A les 18 h, a Can Saurina

 8 de març |
Concentració i manifestació 
A les 11 h, a la pl. de Pau Picasso 
Teixint Sororitat A les 12.30 h 
Lectura del manifest A les 13.30 h 
Dinar del Cabàs A les 14 h

 15 de març |
Teatre: Akelarre A les 19 h, al Teatre 
Margarida Xirgu

EDUQUEM I GAUDIM EN FAMÍLIA 
Centre Infantil Pintor Mir

 13 de març |
El viatge de primària a secundària 
A les 17.30 h 

 21 i 28 de març |
Claus per promoure l’èxit escolar 

A les 11 h 
 27 de març |

Teatre en família amb l’Escola de 
Música , Dansa i Aula de Teatre i el 
Servei Municipal de Mediació 
A les 17.30 h

BIBLIOTECA
 3 de març |

Parlem de llibres: Macbeth  A les 18 h
 6 de març |

Club de Lectura infantil 
A les 17.30 h per a infants de 3r i 4t i 
a les 18.30 h per a infants de 5è i 6è

 7 i 28 de març|
L’hora del conte menuda 
7 de març, al matí i 28, a la tarda

 13 de març |
Tertúlia de memòria històrica: 
El temps retrobat A les 15.30 h

 18 de març |
Fem tertúlia:  amb 
Gemma Lienas A les 18 h

 19 de març |
Dia Mundial de la Poesia A les 17.30 h

 20 de març |
Club de lectura juvenil A les 17.30 h
Visita de l’escriptora Muriel 
Villanueva A les 17.30 h

 26 de març |
L’hora del conte infantil A les 17.30 h

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

https://www.montornes.cat/actualitat/agenda



