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Famàcies de Montornès del Vallès

• Farmàcia Balcells
 C. Federico García Lorca, 12
 Telèfon 93 568 08 99

• 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, 40
 Telèfon 93 544 41 80
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 C. Riu Mogent, 5
 Telèfon 93 568 09 47
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Si sou veí o veïna de Montornès i vo-
leu fer algun suggeriment o comen-
tari, feu-lo arribar al correu electrò-
nic premsa@montornes.cat

Horari:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h

dimarts i dijous de 17 a 19 h
Avinguda de la Llibertat, 2

Tel. 93 572 11 70

farmàcies de guàrdia novembre

crèdits

Des de l’1 d’octubre de 2012 els torns de guàrdia de les farmàcies de Montornès acaben a les 00.30 h

Com heu pogut comprovar la revista Montornès Viu ha canviat d’aspec-
te després d’alguns anys i ha renovat alguns dels seus continguts, a més 
d’incorporar publicitat. Aquestes novetats suposaran a més un estalvi econòmic important 
gràcies als ingressos que generarà i al format més auster que tindrà a partir d’ara. Això ens 
permetrà recuperar la periodicitat mensual de la revista per poder arribar amb més freqüència 
a les vostres llars.

Els canvis no seran només estètics perquè l’objectiu és que Montornès Viu esdevingui una 
revista amb la veu de tot el poble, que reculli informació de les activitats de la gent, les 
entitats, el comerç o les empreses. On hi hagi opinions, històries, esdeveniments i propostes 
que reflecteixin la vivesa i riquesa d’aquest municipi. Fins ara només apareixien informacions 
vinculades a l’activitat de l’Ajuntament, com un butlletí institucional, per això cal que evolucio-
ni, creixi i canviï fins que sigui una publicació local, feta per tothom.

La informació i la comunicació són molt importants per conèixer com viu un poble, quines 
coses el preocupen, els esforços que fan les persones i els col·lectius davant dels problemes. 
En el moment tan difícil que vivim, encara és més important que es percebi que es forma part 
d’una comunitat viva, acollidora, que ajuda els altres, que té capacitat de resposta. A Montor-
nès hi passen moltes coses i no només les que es puguin explicar des de l’Ajuntament.

Evidentment teniu dret que el consistori informi de la seva actuació, i així ho continuarem 
fent. Mereixeu conèixer els projectes i les actuacions amb rigor, perquè això us ajudi a formar 
la vostra opinió i a tenir una visió també crítica del poble. Obtenir i mantenir la credibilitat de 
qui parla no és fàcil, i exigeix tractar amb respecte qui escolta. Avui dia és molt fàcil difondre 
mentides, sense rigor, amb l’únic ànim de la desqualificació de l’adversari. Aquesta revista ofe-
reix espais de llibertat a qui la vulgui fer servir, la qual cosa representa una gran responsabilitat 
i un repte per als autors. Correspon que tots plegats ens exigim rigor i respecte.

José A. Montero. Alcalde

Nova revista del poble
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Manifestació de protesta pels carrers de Montornès (28 de seteMbre de 2012)

En la darrera assemblea de veïns, convocada 
el 29 d’octubre al Teatre Municipal per la Coor-
dinadora contra les retallades de Montornès, 
es van debatre les propostes de mobilització 
que es duran a terme durant les properes set-
manes contra la supressió del servei d’urgèn-
cies nocturnes al Centre d’Atenció Primària de 
Montornès.
L’assemblea, a la qual van assistir a l’entorn de 
140 persones, va decidir organitzar una con-
centració el 10 de novembre, davant la seu 
de l’Institut Català de la Salut a Barcelona. Els 
veïns també van acordar tallar la carretera un 
cop a la setmana.
La concentració a l’Institut Català de la Salut 
és la sisena mobilització des que el juny del 
2011 la Generalitat va començar a retallar 
el servei d’atenció continuada a les nits. La 
darrera protesta ciutadana, convocada per la 
coordinadora el 28 de setembre, va ser una 
manifestació, que va aplegar a l’entorn de 500 
persones pels carrers del municipi i que va 
culminar amb l’ocupació pacífica, durant el 
cap de setmana, del CAP.
La Generalitat va fer el primer intent de tancar 

l’atenció continuada a l’estiu de l’any passat. 
Les primeres reduccions van donar com a re-
sultat l’alternança del servei entre Montornès i 
Montmeló, de dilluns a dijous. El mes de febrer, 
un nou reajustament va ampliar l’alternança a 
tots els dies de la setmana. Tot plegat va pro-

Els veïns de Montornès organitzen 
mobilitzacions contra les retallades
La Coordinadora contra les retallades de Montornès, 
formada per associacions i organitzacions locals, pre-
para més accions de protesta contra les retallades i la 

supressió el mes d’octubre del servei d’urgències noctur-
nes al CAP. Entre les mobilitzacions, hi ha una concen-
tració el 10 de novembre a l’Institut Català de la Salut.

vocar la mobilització ciutadana i el rebuig mu-
nicipal. Davant d’això el CatSalut va decidir al 
juny passat restablir en el CAP de Montornès 
l’atenció continuada de 12 de la nit a les 8 del 
matí, tots els dies de la setmana, una mesura 
que s’ha eliminat al mes d’octubre. |
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Salut i esport en la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura
Amb el lema “Mou-te en la direc-
ció correcta”, la Regidoria de Medi 
Ambient va organitzar, a finals de 
setembre, una caminada saludable 
per a la gent gran i una pedalada 
popular.

Més de 130 persones grans es van animar a 
fer la caminada saludable per la llera del riu 
Mogent en sentit nord, que va acabar amb un 
pica-pica per recuperar forces.

caMinada saludable

pedalada popular

També més d’un centenar de ciclistes de 
totes les edats van participar en la pedalada 
convocada pel Club Ciclista Montornès
Les dues activitats, desenvolupades sota el 
lema “Mou-te en la direcció correcta”, van ser 
proposades per la Regidoria de Medi Am-
bient com a contribució de Montornès a la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
que se celebra a tot Europa amb l’objectiu de 
promoure hàbits de mobilitat que tinguin en 
compte el respecte a l’entorn i la protecció 
del medi ambient.
El programa va incloure la Cursa per la Mobilitat 
Interurbana en què dos voluntaris van compe-
tir fent una mateixa ruta: un en transport públic 
i l’altre, en privat. El recorregut va ser de Mon-
tornès a Barcelona (av. J Tarradelles). |
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Montornès s’incorpora a la 
Mancomunitat del Galzeran
Entre els primers projectes que es 
treballaran en comú n’hi ha un d’es-
talvi energètic basat en la biomassa. 
També s’estudien iniciatives relaci-
onades amb l’ocupació i l’atenció a 
les persones.

L’Ajuntament de Montornès s’ha incorporat 
en els darrers mesos a la Mancomunitat de 
Municipis del Galzeran, creada l’any 2008 
amb la finalitat de compartir serveis, estalviar 
recursos i accedir als ajuts i subvencions que 
atorguen altres administracions com ara la 
Generalitat i la Diputació de Barcelona. També 
s’hi han sumat la Llagosta i Vilanova del Vallès.
El primer projecte que compartiran els mu-
nicipis serà l’aprofitament de la biomassa 
(restes forestals i boscoses) com a combusti-
ble per a la producció, per exemple, d’aigua 
calenta i calefacció. Com és sabut, Montor-

els sis alcaldes dels Municipis que integren la MancoMunitat del galzeran

nès, Martorelles, Sant Fost i Santa Maria de 
Martorelles tenen una gran superfície forestal. 
La Mancomunitat té previst presentar aquest 
projecte al programa Xarxa de governs locals 
per al període 2012-2015 de la Diputació de 
Barcelona. Així mateix els ajuntaments es 

plantegen treballar junts en propostes sobre 
ocupació i atenció a les persones.
La Mancomunitat del Galzeran va ser impul-
sada inicialment pels municipis de Sant Fost 
de Campcentelles, Martorelles i Santa Maria 
de Martorelles. |
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L’Ajuntament cedirà vehicles retirats a l’Escola de Treball de Granollers. Els 
alumnes de mecànica i automoció de l’Escola de Treball de Granollers podran fer pràctiques 
durant sis mesos amb els vehicles fora d’ús retirats per la Policia Local de Montornès. 
L’Ajuntament i el centre van signar el conveni de col·laboració a començament d’octubre. |

La gent gran de Montornès viu
la seva diada amb dinamisme

Més de 80 persones van participar 
en la sessió de gimnàstica a l’aire 
lliure que va cloure la setmana d’ac-
tivitats celebrades a començament 
d’octubre amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Gent Gran.

Per primera vegada, Montornès ha organit-
zat tota una setmana d’activitats dedicades 

a la gent gran. Una de les més participatives 
va ser la sessió de gimnàstica als Jardins de 
l’Ajuntament que va aplegar una vuitantena 
de persones i va servir de cloenda a la com-
memoració.
De l’1 al 7 d’octubre es va poder veure als 
dos casals l’exposició “Els nostres avis”, amb 
imatges de persones grans de Montornès 
dels fotògrafs locals Antonio Carballo i Edu-

sessió de giMnàstica als jardins de l’ajuntaMent exposició “els nostres avis”

ardo Amorós. A la Biblioteca, es va presentar 
l’exposició “De gran vull fer...” amb propostes 
per al temps de lleure i es va posar en mar-
xa un taller de punt, ganxet, mitja i punt de 
creu a càrrec de les dones grans dels casals.
Durant la setmana també es va homenatjar 
dos veïns centenaris de Montornès. |

| Notícies |

Aquest curs s’han engegat 39 tallers per a 
adults i infants que apleguen prop de 600 
persones. Per poder atendre tota la deman-
da s’han ampliat grups en disciplines com la 
pintura i el ioga i se n’ha creat un de nou d’in-
iciació al Tai-txí. També s’ha incorporat un curs 
dedicat als balls en línia, tipus country. |

BrEus

Prop de 600 persones als 
tallers del Casal de Cultura

Fins al mes de gener l’Escola Municipal de 
Música, Dansa i Teatre acollirà un taller de te-
atre social per a dones. L’activitat, promoguda 
des del Departament de Serveis Socials, té 
l’objectiu de reforçar aspectes personals i de 
relació social de dones condicionades per la 
seva situació familiar i econòmica. |

Taller de teatre social
per a dones
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una aula de la llar d’infants el lledoner (iMatge d’arxiu)

| Notícies |

Mercadona ha contractat 23 veïns del poble 
per treballar a la botiga oberta recentment 
a Montornès Nord. A més, hi ha 2 empleats, 
també de Montornès, traslladats des d’altres 
centres. La Borsa de Treball Municipal va fer  
arribar més de 700 currículums a l’empresa, 
que és qui ha fet la selecció de personal. |

BrEus

25 veïns treballen al 
Mercadona inaugurat
a Montornès Nord

L’Ajuntament i el Departament d’Interior han 
signat tres convenis de col·laboració. Dos te-
nen com a objectiu el desenvolupament de 
la xarxa de rediocomunicacions RESCAT i el 
programari SIPCAT. El darrer servirà per elabo-
rar el Pla Local de Seguretat Viària, orientat a 
la reducció de la sinistralitat. |

En les properes eleccions del 25 de novem-
bre al Parlament de Catalunya, les 5 me-
ses del Districte 1 (Montornès Centre) que 
s’instal·laven fins ara al Teatre Municipal esta-
ran situades a l’Escola Palau d’Ametlla (c. de 
Sant Isidre, 13). |

Montornès i Interior signen 
convenis de col·laboració

Novetat en la distribució
de les meses electorals

Comencen dos cicles de guia
i suport per a pares i mares

Les sessions, que s’han posat en 
marxa a l’octubre, van a càrrec de 
professionals de la formació infantil 
i pretenen donar eines als pares per 
a millorar el dia a dia amb els fills.

Durant el mes d’octubre, s’han posat en mar-
xa a Montornès dos cicles de xerrades per a 
mares i pares, un dedicat a infants de fins a 3 
anys i un altre a nens de 3 a 6 anys.
Durant les sessions es tracten les qüestions 
que més preocupen els pares en relació als 
fills: l’educació emocional, l’estimulació, els 

hàbits, els límits, l’adaptació a l’escola, etc. La 
iniciativa està impulsada pels departaments 
de Serveis Socials, Joventut i Educació de 
l’Ajuntament de Montornès.
El cicle, dedicat a pares amb fills d’entre 3 i 6 
anys, està format per cinc sessions, mentre 
que el dedicat a la franja de fins a 3 anys en 
té tres. Les activitats es desenvoluparan fins al 
desembre a les instal·lacions de la Llar d’Infants 
Pública el Lledoner. Hi ha la previsió de posar 
en marxa durant els propers mesos grups per 
incrementar el suport a les famílies monopa-
rentals i a pares i mares amb fills joves. |
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L’Ajuntament incrementa els ajuts 
escolars per al curs 2012-2013
Aquest curs el projecte d’acompanyament escolar ha in-
corporat, per primera vegada, una aportació de 5.000 
euros per als centres de secundària Marta Mata i Vinyes 
Velles. En la primària, el Consistori aportarà a les esco-
les 35.000 euros, 10.000 euros més que el curs passat.

En la majoria dels casos, l’augment dels recursos que 
aporta l’Ajuntament compensa la reducció de les sub-
vencions que la Generalitat atorgava a la comunitat edu-
cativa. També és el cas del transport escolar destinat als 
alumnes de secundària.

Cada institut de secundària rebrà de l’Ajun-
tament, per primera vegada, prop de 2.500 
euros basant-se en el nombre d’alumnes, als 
ajuts a estudiants amb entorns socials i cul-
turals desfavorits i als projectes educatius 
individuals.
En el cas de la primària, l’ajut del Consistori a 
les escoles serà de 35.000 euros, 10.000 euros 
més que el curs passat.

La distribució de l’aportació municipal es fa 
en funció del nombre d’alumnes; del nom-
bre de sol·licituds presentades per a ajuts en 
concepte de llibres, sortides, material i trans-
port escolar, i dels projectes individuals de 
cada centre.
Les Associacions de Pares i Mares rebran 
aquest curs 2012 – 2013 10.000 euros. La do-
tació de les AMPA depèn, entre d’altres qües-
tions, del nombre de places ofertades per a 
activitats extraescolars i de les activitats inno-
vadores que l’entitat plantegi en col·laboració 
amb el municipi.
A banda dels ajuts directes que es concedei-
xen als centres i les AMPA, l’Ajuntament ha 

dependències de l’escola palau d’aMetlla

Malgrat la manca d’aportacions del Go-
vern de la Generalitat, i a diferència del 
que passa a altres pobles, els usuaris de 
la llar d’infants pública El Lledoner de 
Montornès no veuran incrementada la 

quota del servei. El Consistori tampoc ha 
introduït cap variació en el preu ni en les 
bonificacions aplicades a la formació que 
s’imparteix a l’Escola Municipal de Música, 
Dansa i Aula de Teatre.

Manteniment dels preus a la llar d’infants
i a l’escola de música

L’Ajuntament ha 
assumit aquest curs més 
despesa en concepte de 
transport escolar

assumit aquest curs més despesa en concep-
te del transport escolar per cobrir la part del 
servei per a alumnes de secundària que ha 
deixat de pagar la Generalitat. En total, s’in-
vertiran 70.000 euros, 5.000 més que el curs 
2011-2012. 

El projecte d’acompanyament escolar in-
clou l’educació de 0 a 3 anys, les famílies 
poden sol·licitar ajuts individuals per a in-
fants escolaritzats a les llars d’infants i a les 
escoles bressol, tant de titularitat pública 
com privada. |
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Raúl Leal
Carretoner

Em sembla molt bé que tal com 

està el tema es dediqui una part 

del pressupost als ajuts escolars. 

Jo crec que el més important és a 

la base i la base són els infants. El 

futur és realment l’educació.

Pili Cobo
Cap de línia

Em sembla una bona idea, ja que 

la situació econòmica actual de 

moltes famílies és crítica i l’ajut és 

important per poder comprar el 

material escolar.

Ángel Cerezo
Pensionista

Això va segons a qui toca. Jo sí 

que he notat els ajuts perquè la 

despesa en llibres sigui menor. 

També és cert que es reciclen llibres 

a les escoles. Entre escola i salut, 

s’hauria de repartir el poc que 

tingui l’Ajuntament.

Sílvia Ramírez
Actualment a l’atur

Certament els nens són el futur del 

país. Necessitem instituts perquè 

hi ha molta gent jove, però, amb 

la que està caient, caldria que part 

del pressupost fos per a la creació 

de llocs de treball.

...l’augment dels ajuts de l’Ajuntament a l’educació

Els vEïns opinEn soBrE...
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fragMent del plànol del polígon riera Marsà on es Marquen aMb traMat verMell les zones on construir Murs de contenció 
(nuM. 3) i canalitzacions (núM. 4). aMMv. s.138. gestió 1963.01.

Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

El 25 de setembre de 1962 va ser un dia trà-
gic al Vallès Occidental. Més de sis-centes 
persones mortes a causa de greus inunda-
cions. Les rieres de Terrassa i Rubí van baixar 
com mai, arrossegant cases i vides. A Saba-
dell, Castellar, Sant Quirze i Montcada també 
hi va haver víctimes. Els mitjans de comuni-
cació s’han fet ressò d’aquests importants 
aiguats de fa 50 anys i han recordat també 
l’onada de solidaritat que es va viure per aju-
dar els afectats.
A Montornès del Vallès també hi va haver 
llevantada, però l’aigua no va caure amb la 
intensitat de la comarca veïna i, a més, no 
hi va haver desgràcies personals. Els tor-
rents i els rius van desbocar-se, això sí, i van 
causar danys a la xarxa de clavegueram, al 
paviment del carrer Major en l’encreuament 
amb el torrent de can Xecó, als ponts bai-
xos o guals que hi havia sobre el Mogent i 
el Congost, etc. En aquella època els rius no 
tenien murs de protecció i els cinc torrents 
que travessaven el nucli no estaven del tot 
canalitzats.
Com que a Montornès Nord, aleshores “Ciu-
dad Satélite Riera Marsá”, només hi havia al-
guns blocs semiacabats o en construcció, la 
pluja va malmetre els solars i els carrers -tots 
de sorra-, i es va carregar les poques cons-
truccions de desguàs que hi havia.
El cost de les obres a fer per reconstruir in-
fraestructures i anivellar terres era superior a 
200.000 pessetes. Reunits l’alcalde Torrents 
i el promotor del Polígon, Nicolás Riera, 
aquest darrer va decidir assumir totes les 
despeses i nada reclamar de las autoridades 
del Estado, ya suficientemente preocupadas 
por las desgracias y destrucciones surgidas en 

toda la provincia... contribuyendo indirecta-
mente al sacrificio general de toda España en 
beneficio de los damnificados.
Però el 4 de novembre i els dies posteriors (ara 
fa 50 anys) hi va haver una segona tongada 
d’inundacions, més catastròfica encara, que 
va incrementar els danys i les avaries de forma 
alarmant. Va ploure sobre mullat. Es va calcu-
lar que per reparar les destrosses calia gairebé 
un milió de pessetes (l’Ajuntament tenia un 
pressupost anual de 200.000 pessetes).
Al febrer de 1963, l’Ajuntament es va acollir 

Record de les inundacions de 1962

a un decret llei del govern estatal i va iniciar 
l’expedient per obtenir ajut econòmic i fer 
front als danys i perjudicis causats per les in-
undacions de la tardor precedent. A l’Arxiu 
Històric es conserven els dos projectes pre-
sentats: l’un fa referència a la canalització i 
el cobriment dels torrents, i l’altre planifica 
les reparacions al Polígon Industrial de re-
cent creació. Començava un procés llarg per 
millorar les defenses contra les inclemènci-
es meteorològiques que, indefectiblement, 
s’havien de repetir. |

Dona’t a conèixer!
Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem
654 368 974
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Mons Observans és un assentament 
romà construït al darrer terç del segle 
II aC dalt d’un petit turó de 120 m d’al-
titud sobre el nivell del mar des d’on 
es podien controlar les principals vies 
de comunicació que discorrien per la 
plana, entre les quals destacava la via 
Augusta (aleshores coneguda com 
a Via Hercúlia). El moment històric el 
situa després de la conclusió de les 
guerres celtibèriques i abans de la 
fundació de les primeres ciutats roma-
nes com Beatulo (l’actual Badalona) o 
Iluro (Mataró).
El punt tenia un gran valor estratègic. 
Es tractava, possiblement, d’un edifici 
fortificat de caràcter residencial, lloc 
de representació oficial d’algun magis-
trat de l’elit romana.
La singularitat del jaciment també ve 
remarcada per les notables restes de 
pintura mural romana de primer estil 
pompeià recuperades. Es tracta d’una 
troballa excepcional en el context de 
la península ibèrica, on són escassos els 
exemples d’aquest estil decoratiu.

Ressenya històrica

XXI Marxa popular Montornès del Vallès. Més de 3.000 persones van participar el 
darrer diumenge del mes d’octubre en l’edició 21 de la Marxa popular, organitzada pel Club 
Esportiu Montornès d’Atletisme. |

L’assentament romà Mons 
Observans, a l’abast dels veïns
Més de 600 persones van visitar el 
Parc arqueològic i de natura de Can 
Tacó – Turó d’en Roina, Mons Ob-
servans, durant el cap de setmana 
d’inauguració. Els dies 18 de novem-
bre i 2 de desembre l’espai es torna-
rà a obrir al públic.

El 27 d’octubre es va celebrar la inauguració 
de Mons Observans. Durant el cap de setma-
na més de 600 persones van visitar l’espai i 
van poder comprovar el resultat dels treballs 
realitzats durant els darrers anys per a la posa-
da en valor d’aquest important assentament 
del primer moment de la romanització (darrer 
terç del s. II aC).
El jaciment, amb una superfície de 2.500 m2, 
conté una part residencial, patis, estances, zo-
nes de servei i dues cisternes de grans pro-
porcions. El conjunt museístic es completa 
amb un punt d’informació i dues aules d’ar-
queologia i natura a l’entorn de l’esplanada de 
la font, espai central del complex. Les actua-
cions han comptat amb ajuts, entre d’altres, 
de la Unió Europea i del Ministeri de Cultura.
Està previst establir un calendari de visites a 

partir de l’any vinent. De moment, s’han fixat 
dues dates d’obertura, abans de final d’any. 
Serà els dies 18 de novembre i 2 de desembre 
d’11 a 14 h.
El 2008 el Consell de Govern de la Generali-
tat de Catalunya va declarar l’assentament Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la cate-
goria de zona arqueològica. |

una de les dependències del jaciMent

Foto: Luís DuArte
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El Bàsquet Vila de Montornès,
un club en continu creixement

Els esportistes del Club Karate Montornès van 
aconseguir un total de 28 medalles (8 d’or, 9 
de plata i 11 de bronze) a l’europeu de Hayas-
hi Ha Riu Kay celebrat a Cornellà a l’octubre. 
Els de Montornès van destacar en totes cate-
gories, tant en la participació per equips com 
en competició individual. |

Aquest curs, 440 alumnes de les escoles de 
Montornès participen en les activitats espor-
tives extraescolars. L’any passat en van ser 
prop de 400. Més de la meitat, 261, són noies, 
amb la qual cosa es va complint l’objectiu de 
potenciar l’esport base femení al poble.
El Departament d’Esports de l’Ajuntament, en 
col·laboració amb les AMPA dels centres es-
colars públics i de diverses entitats esportives, 
ha posat en marxa 10 activitats: psicomotrici-
tat, hip hop, batuka, expressió corporal, mul-
tiesport, patinatge, jocs preesportius i futbol 
sala, fanky i karate.
De totes les propostes, el futbol sala i l’ex-
pressió corporal són les modalitats més ac-
ceptades. |

BrEus

Gran actuació del Club 
Karate Montornès a 
l’europeu de Hayashi Ha 
Shito Ryu Kai

Creix el nombre de 
participants en les activitats 
esportives extraescolars

| Notícies |

L’entitat ha encetat la temporada es-
portiva amb 12 equips, 170 membres 
i amb denominació d’origen: el 98% 
dels seus integrants són del poble.

La temporada 2012-2013 és la cinquena d’un 
club que ha apostat per la base des dels ini-
cis. La clau del creixement ha estat el baix cost 
de les quotes i els valors que potencia l’entitat, 
amb activitats que impliquen pares, mares, ju-
gadors i cos tècnic. Una de les iniciatives dels 
club, des de fa algunes temporades, és la in-
tegració de nois i noies que no poden assu-
mir el pagament de la quota. Aquests casos 
poden compensar part del cost anual amb 
la realització de tasques com formar part de 

les taules de cronometratge o arbitrar partits 
d’escola. L’entitat també persegueix, entre 
d’altres objectius, promoure l’esport femení a 
Montornès. Com a novetat, enguany compta 
amb un cadet femení i el sènior seguirà tirant 
endavant el projecte de la Lliga de Lleure, una 
competició molt flexible, tant pel que fa als 
horaris d’entrenaments com dels partits, i que 
permet les dones gaudir del bàsquet i conti-
nuar practicant esport en equip.
D’altra banda, el primer equip masculí es mar-
ca com a fita fer mèrits per tornar a ascendir i 
poder jugar l’any vinent a 3a catalana. Es trac-
ta d’un conjunt jove i amb moltes ganes, inte-
grat majoritàriament per jugadors de la casa, 
que l’any passat formaven part del sots-21. |

Foto: CLuB Bàsquet ViLA Montornès

equips del club bàsquet vila Montornès
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Tardor de mobilitzacions

Abans de l’estiu ja prevèiem que seria una tardor 

calenta, en què caldria una mobilització continuada 

per recuperar tot allò que ens ha costat tant d’aconseguir i que, de la nit 

al dia, hem vist com ens prenien.

Hem pogut veure com, de nou, ens tancaven les urgències nocturnes al 

CAP, com ens prenien un grup de P3 i augmentava el nombre de nens i 

nenes per classe, cosa que afecta la qualitat de l’ensenyament.

Per fortuna, Montornès compta amb un teixit social actiu, conscient 

de la situació que estem vivint. Ho hem vist a les darreres mobilitza-

cions convocades per la coordinadora d’entitats el mes de setembre, 

en què vam tornar a ocupar els carrers i el CAP durant un cap de 

setmana sencer.

Ara, amb el debat sobre la situació nacional, volen amagar els acords 

permanents entre CiU i PP (pressupostos, retallades...). ICV-EUiA, hem 

estat sempre a favor del dret a decidir de Catalunya i de tots els pobles, 

però no que CiU decideixi per Catalunya. Volem una Catalunya de drets 

socials i laborals per a tothom, lliure de retallades i no volem la Catalu-

nya dels banquers de PP i CiU.

Tenim molt clar que cal seguir organitzant la resposta i la resistència 

pressionant, incrementant la mobilització davant d’aquestes agressions 

i les que vindran mentre governi PP i CiU. Políticament estem sols, però al 

carrer cada cop som més, per això continuarem construint l’alternativa 

amb la gent que lluita, des de la institució i el carrer. No ens resignarem, 

lluitarem per la nostra gent fins a vèncer.

Propuestas Ordenanzas Fiscales 2013

Después de 17 meses de gobierno local, ha llegado el mo-

mento de la verdad, de su voluntad política de favorecer 

las clases más débiles de la sociedad. ICV-EUiA ha recibido una buena 

herencia del anterior gobierno en el que participaba el PP. No pueden 

decir lo mismo otros gobiernos de Catalunya y del resto de España, que 

han tenido que aplicar medidas impopulares, muy duras, de recortes 

que no han gustado a nadie, ni tampoco a ellos mismos. Aquí , todo ha 

sido diferente: no hemos tenido que solicitar ninguna ayuda estatal a la 

hora de pagar las facturas a proveedores, sinó todo lo contrario, somos 

buenos pagadores. Se ha ido contratando nuevo personal laboral, 

incluso asesores puntuales de una marca en concreto y de un color 

verde, verdoso. Se van a poner en marcha los planes de ocupación local 

(treball als barris) que fue una propuesta de inicio del grupo popular y, 

como no, también la ampliación de las ayudas sociales.

Nuestro objetivo es muy claro: ayudar a las personas necesitadas y con 

menos recursos. Por eso hemos hecho nuevas propuestas para las orde-

nanzas fiscales del 2013 como: 1.- Bajada del 10% de la tasa de recogida 

de basuras. 2.- En el IBI, bajada del coeficiente que aplica el ayuntamien-

to en fincas urbanas. 3.- Bonificación del 2% a la domiciliación de los 

pagos. 4.- Bonificación del 99% de los tributos locales a los parados de 

larga duración. 5.- Congelación del resto de tasas e impuestos. Tenemos 

margen de maniobra para poder hacerlo, al dejar dinero para ello.

CATALUNYA SOM TOTS 25-N “ SOMOS TODOS”

Montornès no mereix aquest Govern

Després d’un any i mig, a Montornès tot està molt 

pitjor. Cada dia tenim menys serveis i paguem més impostos per la falta 

de capacitat d’aquest govern que improvisa constantment i no sap 

governar. La pèrdua de les urgències mèdiques és un bon exemple de la 

seva mala gestió.

L’atur continua creixent i ja són més de 1700 els aturats que no troben 

cap resposta de l’alcalde, que durant la campanya prometia feina per a 

tothom si guanyava les eleccions. 

 Han perdut una bona oportunitat per demostrar la seva transparència 

en matèria de contractació i el procés de selecció de personal de Merca-

dona, un projecte que ve de l’ anterior govern, no s’ ha fet des de la borsa 

de treball de l’ Ajuntament, amb moltes crítiques per part dels usuaris d’ 

aquest servei municipal.

Totes les seves promeses eren cortines de fum per aconseguir vots a can-

vi de no res. Ara són incapaços de posar en marxa l’empresa municipal, 

però sí han contractat un company de partit per fer l’assessorament 

legal quan la diputació de Barcelona la fa gratuïtament. De moment 

hem pagat els primers 1.700 euros.

A més, contracten il·legalment persones amb informes desfavorables dels 

tècnics de l’ Ajuntament per treballar a la brigada municipal, aproven 

subvencions d’entitats amb informes desfavorables d’intervenció, paguen 

factures irregulars cada mes i afavoreixen les empreses privades en la 

prestació de serveis com els de la neteja d’edificis, la neteja pública o la 

recollida selectiva. En definitiva, Montornès no mereix aquest govern.

Perquè se celebren les eleccions
dos anys abans del previst?

El pacte fiscal en la línia del concert econòmic era el 

gran repte de país per aquesta legislatura. El 25 de juliol, el Parlament 

de Catalunya va aprovar una resolució on es fixaven les línies mestres 

d’aquest pacte fiscal, i instava el Govern a obrir una negociació amb el 

Govern espanyol. El 20 de setembre, Mariano Rajoy va tancar la porta a 

qualsevol possibilitat de negociació del pacte fiscal. Va ser un no rotund 

a la demanda de sobirania fiscal per a Catalunya expressada per una 

àmplia majoria del Parlament. En aquest punt, la legislatura no podia 

continuar com si no hagués passat res.  L’11 de setembre, un milió i mig 

de catalans va fer sentir la seva veu pels carrers de Barcelona sota el 

lema “Catalunya, nou estat d’Europa”. Davant d’aquest clam massiu, i 

en conseqüència, davant l’escenari d’obrir un procés de gran enverga-

dura i complexitat que entronqués amb el que s’havia expressat a la 

manifestació, era necessari que els ciutadans poguessin expressar a les 

urnes quin camí ha de seguir a partir d’ara el país. En democràcia, l’aval 

definitiu es produeix a les urnes. CIU va guanyar les eleccions amb un 

programa que tenia com a màxima fita el pacte fiscal, i per tant, abans 

d’iniciar aquet nou repte, són necessàries unes eleccions que expressin 

quina és la voluntat del poble de Catalunya. Una nova etapa requereix 

també una nova legitimitat, tant internament, com de cara a Espanya 

i a la comunitat internacional. És al poble de Catalunya, autèntic amo 

del seu destí, a qui correspon decidir qui vol que el representi en aquets 

temps històrics, amb quina força i amb quina legitimitat.

| Grups Municipals |
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dEstaquEm...

SAnT SAdurní
(del 18 de novembre al 2 de desembre)

| 28 de novembre |
Lliurament de premis del XXVI concurs de fotografia Sant Sa-
durní. A les 19h, al Casal de Cultura.

| 29 de novembre |
Paella de Sant Sadurní. A les 13.30h, a la plaça de Pau Picasso.

| 30 de novembre |
Conferència sobre la restauració de la torre del Telègraf, presen-
tació del llibre Montornès del Vallès. Territori i poblament de l’Anti-
guitat a l’Edat Mitjana i lectura del veredicte de la VI Beca Montor-
nès de recerca històrica. A les 19h, a la sala d’actes de l’Ajuntament.

Nit de l’esport. A les 20.30h, al Teatre Municipal.

ProGrAMA dEL dIA 
InTErnAcIonAL conTrA LA 
VIoLèncIA dE GènErE

| Del 16 al 30 de novembre |
Exposició “Talla amb els mals rotllos”. Al CJ Satèl·lit

| 21 i 23 de novembre |
Taules informatives d’11 a13h, als mercats.

| 26 de novembre |
Presentació del llibre “El secret del meu turbant” amb Nàdia 
Ghulam. A les 19h, a la Biblioteca.

| 30 de novembre |
Conferència debat “La violència masclista en la parella”. A les 
18h, a la Biblioteca.

Els dilluns.
L’hora del conte.
A les 18h, a la Biblioteca.

Els dimarts.
aPUNTa’t a fer PUNT.
A les 17.30h, a la Biblioteca

22 de novembre.
Club de lectura fàcil en català.
A les 9.30h, a la Biblioteca.

ALTrES AcTIVITATS

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

| Agenda |

Dona’t a conèixer!
Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem
654 368 974


