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L’Ajuntament posarà en marxa l’any 2013, a través del Departament de 
Promoció Econòmica, un programa propi de Plans d’Ocupació que per-
metrà la contractació de persones a l’atur per dur a terme feines temporals 
i d’interès general i social. Els beneficiaris seran usuaris del Servei d’Ocupa-

ció Municipal que hauran d’estar inscrits a les Oficines de treball com a de-
mandants d’ocupació. En cada convocatòria es marcarà a quins col·lectius 
anirà destinat el programa i els criteris de selecció que tindran en compte 
aspectes socioeconòmics.
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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 desembre - gener

crèdits

És voluntat d’aquest govern fer els màxims esforços per donar resposta a les 

necessitats bàsiques dels veïns i veïnes del poble. Per això hem de tenir molt 

present l’evolució negativa de l’ocupació i el deteriorament de moltes economies domèstiques i les dificul-

tats creixents per pagar les despeses bàsiques. Amb aquesta sensibilitat hem elaborat la proposta dels 

impostos i taxes municipals per a l’any que ve. 

En primer lloc tornem a congelar la major part dels impostos i taxes per no carregar les despeses quoti-

dianes. I tornem a augmentar l’IAE que paguen moltes empreses per poder garantir un volum d’ingressos 

suficient i mantenir així els programes socials que necessitem.

Només augmentem lleugerament l’IBI (un 3%), la coneguda contribució, de manera que un rebut mit-

jà d’uns 340 € pagarà uns 10 € més. Aquesta petita diferència ens permetrà recaptar uns 150.000€ que 

destinarem íntegrament a un programa social per bonificar el propi IBI a les famílies amb més dificultats. 

Per tant, una aportació menor del conjunt ens facilita ajudar els que estan pitjor. 

Respecte al rebut d’escombraries, tornarà a baixar uns 9 €, que compensen els 10 de l’IBI, i continua 

en una progressiva rebaixa gràcies a la millora en la recollida selectiva i en la gestió del servei. Amb la 

rebaixa per l’ús de la deixalleria, el rebut baixa sensiblement.

Hem incorporat algunes altres bonificacions i millores adreçades a col·lectius amb menor poder 

adquisitiu com els jubilats, les famílies monoparentals o els afectats pels desnonaments. 

D’altra banda, hem aprovat la posada en marxa d’un pla d’ocupació local que ens permeti contractar 

periòdicament i durant sis mesos veïns i veïnes del poble en situació d’atur per desenvolupar tasques con-

cretes en diferents projectes de l’Ajuntament. Som conscients que serà insuficient per l’elevada taxa d’atur 

que tenim, però cal destacar que la Generalitat ha deixat de convocar aquests plans anuals aprofundint 

les retallades als ciutadans, i cal que l’Ajuntament faci aquest esforç mentre duri la crisi.

Finalment, rebeu un missatge de solidaritat i suport en aquestes dates i un desig perquè el 2013 sigui 

millor per a tothom.

José A. Montero. Alcalde

Impostos i taxes socials
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Un moment de la reUnió del Comitè d’avalUaCió i SegUiment del Pii

El 15 de novembre es va celebrar la reu-
nió anual (la tercera que s’ha fet fins ara) del 
Comitè d’Avaluació i Seguiment del Projecte 
d’Intervenció Integral de Montornès Nord 
(PII), format per representants de la Genera-
litat, de l’Ajuntament, del teixit associatiu de 
Montornès Nord (AVV de Montornès Nord, 
AMPA Escola Marinada i Hermandad Nuestra 
Señora del Carmen) i dels agents econòmics 
del barri (Unió de Botiguers i Concentració In-
dustrial Vallesana).

Durant la trobada es van explicar les modi-
ficacions que s’introduiran al PII, d’acord amb 
l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de 
la Generalitat, amb l’objectiu d’ampliar la visió 
social, i de reorientar algunes intervencions 
urbanístiques.

Tenint en compte la situació de crisi econò-
mica i les limitacions pressupostàries, s’ha de-
cidit que les actuacions de millora de l’espai 
públic s’executin amb un pressupost inferior 
al previst inicialment. Es faran intervencions 
puntuals als carrers de Federico Garcia Lorca 
i d’Antonio Machado i una de més integral 
al carrer de la Llibertat. Amb l’estalvi aconse-

guit, s’intervindrà en altres àmbits no previs-
tos com ara la plaça de la Pèrgola i l’espai al 
darrere del blocs del carrer del Nou d’Abril, es 
dotarà el transport escolar i es reformularà el 
programa educatiu per a infants i joves fora 
de l’horari lectiu.

Entre les actuacions que també s’estan tre-
ballant hi ha el trasllat de l’Oficina del barri al 
carrer de las Hermanas de la Virgen Niña i la 
instal·lació d’una aula informàtica a la nova 

El Projecte d’Intervenció Integral de
Montornès Nord amplia la visió social
Els membres del Comitè d’Avaluació del Projecte d’In-
tervenció Integral de Montornès Nord es van reunir al 
novembre per supervisar l’estat de les actuacions del pla. 

A la trobada es van explicar les modificacions que s’hi 
introduiran, amb l’objectiu d’ampliar l’enfocament so-
cial i de reorientar algunes intervencions urbanístiques.

sala polivalent. D’altra banda, l’Ajuntament ha 
obtingut una subvenció del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, dins del programa Treball 
als barris, per a la contractació de 13 persones.

Actualment la Generalitat té un deute con-
tret amb l’Ajuntament de 706.776,28 euros, 
que corresponen a la part que li toca sub-
vencionar al govern autonòmic per les actu-
acions desenvolupades des de setembre de 
2010 fins a setembre de 2012. |
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El veïnat continua dient prou
a les retallades sanitàries
La Coordinadora contra les retalla-
des de Montornès ha protagonitzat 
diverses mobilitzacions dins i fora 
del municipi per protestar contra 
les retallades i la supressió del servei 
d’urgències nocturnes al CAP.

Les mobilitzacions veïnals acordades en 
assemblea per la Coordinadora contra les 
retallades de Montornès han dut els veïns a 
mantenir les mobilitzacions no només al po-
ble sinó a fer-les visibles a la seu de l’Institut 
Català de la Salut. Unes 120 persones es van 
desplaçar en autocar el 10 de novembre a 
Barcelona per protestar davant de l’ICS.

A més, els darrers divendres del mes de 
novembre s’ha tallat la carretera de la Roca manifeStaCio a la gran via de leS CortS CatalaneS, a BarCelona (10 de novemBre de 2012)

tall de trànSit a la Bv5001

(BV5001), a la rotonda de la cruïlla de les avin-
gudes de Barcelona i d’Ernest Lluch i s’han fet 
marxes pels carrers del centre del municipi.

Complementant aquestes accions se n’han 
dut a terme d’altres com la projecció del do-
cumental La salut, el negoci de la vida de So-
lidaritat i Comunicació i HOW Audiovisual i 
Multimèdia que inclou imatges de les mobi-
litzacions que ha convocat en els darrers me-
sos la Coordinadora contra les retallades de 
Montornès. |
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Engegada la campanya solidària 
“Un somriure per a tothom”
El Departament de Serveis Socials ha 
impulsat la campanya “Un somriure 
per a tothom”, amb la col·laboració 
de l’associació REIR, perquè 200 in-
fants de famílies amb dificultats pu-
guin rebre un obsequi aquest Nadal.

Per segon any, el Departament de Serveis 
Socials ha impulsat la campanya “Un somriure 
per a tothom” amb la col·laboració de l’asso-
ciació REIR.

L’objectiu és distribuir entre els infants de 
50 famílies amb dificultats socioeconòmiques 
lots de material escolar i de joguines. Respec-
te 2011, el nombre de beneficiaris s’ha incre-
mentat, de 140 s’ha passat a 200 infants. La 
majoria participen en l’activitat “Fem els deu-
res” del Centre Infantil la Peixera, o són fills de 
famílies ateses pels Serveis Socials.

Tal com es va fer l’any passat els pares re-

bran el lot a casa i decidiran com i quan el 
lliuraran als fills.

El 15 de desembre es va instal·lar al carrer 
Major un punt de recollida de material es-
colar i de joguines amb la col·laboració de la 
Llar d’infants pública El Lledoner. L’Escola de 
Música, Dansa i Aula de Teatre i la Biblioteca 

també han participat en la recollida des dels 
equipaments.

Enguany, el projecte ha tornat a comptar 
amb la col·laboració de joves del Centre Juve-
nil Satèl·lit i d’empreses de l’entorn, així com 
de comerços com la pizzeria Piccolo Paradís 
que ha donat 52 comandes. |
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TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
•	 L’abaixada	en	la taxa serà de 9 euros respecte al 2012. Apli-

cada la reducció, el rebut del 2013 quedarà en 132,05 euros.
•	 La	reducció	és	conseqüència	de	l’esforç	per	a	la	contenció	dels	

costos del servei i de la millora del reciclatge per part dels veïns.
•	 Es	manté	la	rebaixa	del	10%	per	a	aquells	ciutadans	que	utilit-

zin la deixalleria 5 vegades o més. 
•	 Per	als	comerços	i	les	industries,	la	rebaixa	serà	de	l’1%	respecte	

al 2012.
Bonificacions:
•	 Fins	al	50%	a	les	famílies	que	tinguin	tots	els	seus	mem-

bres a l’atur i amb ingressos per sota del SMI. 
•	 Reducció	de	100	euros	 (igual	que	 l’any	2012)	per	 als	 locals	

comercials que no tinguin activitat.
•	 Termini	de	presentació de la sol·licitud de bonificació du-

rant el mes de gener de cada any.

Rebaixa en la taxa d’escombraries 
i bonificacions per a les famílies

| Notícies |

Una dotzena de persones han participat en 
un taller de reiki organitzat per l’Ajuntament 
en col·laboració amb la Fundació Oncovallès. 
Durant tres sessions, malalts de càncer i fami-
liars, derivats pels professionals del Centre de 
Salut, han experimentat tècniques per millo-
rar l’equilibri del cos, la ment i la relació amb 
el món exterior. |

Les cinc peixateries del poble han rebut du-
rant les darreres setmanes informació actua-
litzada de la normativa per etiquetar correc-
tament els productes i de les eines que tenen 
al seu abast per garantir els drets dels seus 
clients. La campanya, que ha inclòs visites als 
establiments, ha estat organitzada per l’Ajun-
tament amb la col·laboració de la Diputació. |

Conèixer receptes i maneres de cuinar és la 
millor manera d’arribar a ser autosuficient a l’ho-
ra de menjar. Una vintena de joves, d’entre 14 i 
17 anys han participat en el taller “Cuina sense 
pares”. Ha estat la segona vegada que el Depar-
tament de Joventut amb la col·laboració de la 
Diputació ha organitzat aquestes sessions per 
millorar els hàbits alimentaris dels adolescents. |

BrEus

El reiki com a teràpia per 
als malalts de càncer

Inspecció informativa
a les peixateries

Joves de Montornès aprenen 
a cuinar sense els pares

Els impostos i les taxes de 2013 inclouen, per segon any 
consecutiu, una rebaixa en la taxa per la recollida d’es-
combraries. L’abaixada serà de 9 euros respecte al 2012. 
En dos anys la reducció ha estat de 19 euros. També s’ha 

incorporat una bonificació fins al 50% per a les famíli-
es que tinguin tots els seus membres desocupats i amb 
ingressos per sota del Salari Mínim Interprofessional 
(SMI) que està fixat en 8.979,6 euros anuals.

IMPOST SOBRE ELS BÉNS IMMOBLES (IBI)
•	 Increment	del	rebut,	de	mitjana,	uns	10,95	euros	(tipus	impo-
sitiu	0,653%).

•	 Recàrrec	del	50%	per	als	habitatges	buits	del	municipi.
Bonificacions:
•	Del	50%	a	les	famílies	monoparentals (per equiparar-les 

a les nombroses), atenent les circumstàncies familiars i de 
renda.

•	 Termini	de	presentació de la sol·licitud de bonificació du-
rant el mes de juliol de cada any.

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 
DE NATURALESA URBANA (plusvàlues)
•	 Inclusió	 d’un	 apartat	 en les plusvàlues generades en la 

transmissió d’un habitatge que permet exonerar del pa-
gament d’aquest tribut les persones que optin per la 
dació en pagament en un procés hipotecari. El subjec-
te passiu (qui paga l’impost) passa a ser l’entitat bancària que 
rebi l’habitatge com a pagament del deute.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES (IAE)
•	 Increment	del	3,5%.	S’aplica	a	aquelles	empreses	situades	al	

municipi que facturin més d’un milió d’euros.
Deduccions:
•	 Fins	al	30%	en	els	casos	de	les	empreses	que	generin	llocs	de	

feina en els centres de treball ubicats al municipi.
•	 Fins	al	30%	 (igual	que	 l’any	2012)	per	 la	creació	d’ocupació	

indefinida a partir de la contractació de tres treballadors.
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enlairament de fanalS en memòria de leS víCtimeS de violènCia maSCliSta

nadia ghUlam: Un moment de la PreSentaCió

| Notícies |

Una de les novetats incorporades al progra-
ma del Dia contra la violència masclista ha 
estat la primera concentració “Dona i Esport” 
que es va celebrar el 24 de novembre i que va 
aplegar a l’entorn de 300 esportistes de totes 
les edats. L’esdeveniment estava organitzat 
per la Federació Catalana de Karate i pel Club 
Karate Montornès. |

BrEus

L’esport femení mostra
el seu potencial

Més de 60 persones van assistir el 26 de no-
vembre a la xerrada de Nadia Ghulam sobre 
el seu llibre El secret del meu turbant, escrit 
conjuntament amb Agnès Rotger, en què 
narra la seva dura experiència d’infància a l’Af-
ganistan. Quan tenia només vuit anys va patir 
greus ferides a causa de la guerra i després va 
haver de fer-se passar per home per poder 
subsistir i portar un sou a casa. |

L’experiència vital de Nadia 
Ghulam

Montornès es mobilitza contra
la violència masclista

Els joves han tingut un pes específic 
en les activitats organitzades a l’en-
torn del Dia Internacional contra la 
violència masclista que es comme-
mora el 25 de novembre.

Els joves del CJ Satèl·lit, dels Instituts i del 
Pla de Transició al Treball han participat du-
rant dues setmanes en sessions de dinamit-
zació, tallers i cinefòrums destinats a prevenir 
i identificar conductes abusives i reflexionar a 
l’entorn de les actituds en les relacions de pa-

rella. També han visitat l’exposició Talla amb 
els mals rotllos que del 16 al 30 de novembre 
s’ha pogut veure al Centre Juvenil Satèl·lit.

En aquesta edició el lema de la campanya 
ha estat El maltractament verbal és violèn-
cia. La programació ha inclòs activitats de 
divulgació i reflexió sobre la violència que pa-
teixen les dones des d’un punt de vista social 
i familiar. Per això, s’han ubicat taules informa-
tives als mercats setmanals i les famílies dels 
nens i nenes del Centre Infantil la Peixera han 
participat en un taller sobre igualtat. |
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Touami Chourfi En-
nassouani (45 anys). Ha 
treballat en els sectors 
químic, construcció, 
pintures, alimentació i 
magatzem.

Espero trobar feina estable o fer algun curset. Bus-

co treball des de fa temps, però no n’he trobat. He 

fet un parell de cursets amb l’ajut de l’Ajuntament 

i l’empresa Cobega que em va oferir un contracte 

de 5 mesos. Des de llavors, no he trobat feina.

Jennifer Cervantes 
Herrera (19 anys). Ha 
treballat a l’hoteleria i en 
neteja de la llar.

La Borsa de Treball em pot donar una oportunitat 

per aconseguir una feina que és pel que hi vaig. 

Em facilita l’accés a cursets que miro d’aprofitar 

al màxim. Ara estic fent un curset per accedir a les 

pràctiques en un restaurant.

Juan Gonzalez Flores 
(49 anys). Ha treballat 
de transportista i en un 
magatzem de logística.

Espero que em puguin ajudar a trobar un lloc 

de feina en el sector del transport o que estigui 

relacionat amb la meva formació. En definitiva, 

que m’ajudin a trobar feina.

Sara Rico Molina (33 
anys). Ha treballat a 
Correus, de dependenta 
i encarregada de boti-
gues, i en automatitza-
ció de comandes.

Que em donin feina. Que em donin eines per poder 

formar-me més i trobar en el futur una feina de 

qualitat, no per a estar-m’hi un mes i després al car-

rer. Hi ha dies que busco feina durant 4 o 5 hores. 

Desmotiva molt la situació en què ens trobem.

Alexandra Gomez 
Mateo (21 anys). Està en 
període de proves.

Jo espero trobar feina i si surten cursets d’anglès 

o de català, aprofitar-los. Ara estic fent el meu 

primer curs amb la Borsa de Treball. És d’atenció al 

client i de manipuladora d’aliments.

Yesica Leal Chivo (28 
anys). És administrativa i 
manipuladora d’ali-
ments.

Actualment estic fent unes pràctiques i espero 

aconseguir més experiència. Gràcies a la Borsa de 

Treball ja he tingut diverses propostes i estic molt 

contenta perquè sempre m’han contestat.

L’Ajuntament engegarà el 2013 Plans d’Ocupació per combatre l’atur
El consistori posarà en marxa un pla propi que permetrà 
la contractació de persones a l’atur per dur a terme fei-
nes temporals i d’interès general i social. Les contracta-
cions seran de jornada completa, una part de la qual es 

dedicarà a formació. En cada convocatòria es definiran els 
perfils professionals de les persones que podran optar al 
pla. Aquest programa és l’alternativa local a la desaparició 
dels Plans d’Ocupació de la Generalitat.

El Ple Municipal va aprovar el mes de novem-
bre la normativa marc que regularà el funciona-
ment dels Plans d’Ocupació Local. Mitjançant 
aquest programa l’Ajuntament, amb la finalitat 
de fomentar l’ocupació, podrà contractar perso-
nes en situació d’atur per treballar en actuacions 
temporals, d’interès general i social. 

La primera convocatòria dels Plans d’Ocupa-
ció està prevista per al començament de l’any 
2013. Els beneficiaris seran usuaris del Servei 
d’Ocupació Municipal que hauran d’estar ins-
crits a les Oficines de treball com a demandants 
d’ocupació. 

El Consistori, que decidirà anualment quines 
actuacions es desenvoluparan a través del plans, 
donarà prioritat als projectes que puguin oferir 
ocupació a persones amb baixa qualificació pro-
fessional, a les propostes que acreditin un nivell 

Línies de treball:

•	 Millorar	l’ocupabilitat	de	les	persones	i	l’accés	al	mercat	de	treball.	
•	 Impulsar	formació	i	qualificació	professional.	
•	 Fomentar	l’ocupació	i	dinamització	del	territori.	
•	 Fomentar	l’activitat	emprenedora	i	l’economia	cooperativa.	

Actuacions:

•	 Entrevista	ocupacional	personalitzada.
•	 Orientació	laboral	per	competències,	tècniques	de	recerca	de	feina,	currículum,	

cartes de presentació, taller d’entrevistes.
•	 Informes	i	estudis	de	prospecció	empresarial.
•	 Contactes	 i	 col·laboració	amb	empreses:	preselecció	de	candidats,	 formació	a	

mida, convenis de pràctiques, captació i gestió d’ofertes de treball.
•	 Formació	ocupacional	per	a	aturats.

Classes de formaCió per als partiCipants en el dispositiu d’inserCió per a joves

Què esperes de la Borsa de Treball Municipal?

Els vEïns opinEn sobrE...

Novembre 2012 

d’inserció laboral alt o que millorin les capacitats 
dels participants per accedir a un lloc de treball.

Cada	convocatòria	marcarà	a	quins	col·lectius	
anirà destinat el programa i els criteris de selec-
ció que tindran en compte aspectes socioeco-
nòmics.

El contracte de treball serà per tota la jornada i 
inclourà una part de formació.

Usuaris del Servei d’Ocupació Municipal
Actualment, el Servei d’Ocupació Municipal té 
a l’entorn de 2.000 inscrits, dels quals 1.235 són 
demandants actius de feina. Durant l’any 2012, 
el Departament de Promoció Econòmica ha 
incorporat un total de 429 usuaris, dels quals 
el 37,06% són menors de 30 anys i el 10% són 
majors de 50 anys. Els percentatges són similars 
entre homes i dones, lleugerament superior en 
les dones, que són el 51% del total.

Les estadístiques relatives a la formació posen 
en relleu que el 27,28% dels nous inscrits no acre-
diten cap titulació, el 18,41% acredita el graduat 
escolar,	el	14,69	l’ESO	i	el	8,16%	un	títol	de	FP	I.	|

La Borsa de Treball és el servei del Departament
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament dedicat

a la orientació i la intermediació laboral

Dona’t a conèixer!
Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem
654 368 974
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Hi ha tot un lèxic nadalenc que utilitzarem molt aquests dies. Re-
passem	si	el	diem	bé?	Aquí	tenim	una	tria	de	paraules:	

En català ens hem de desitjar BON NADAL i no “feliç Nadal”; can-
tem CANÇONS DE NADAL (villancicos en castellà) i ho fem LA NIT 
DE NADAL, no la “nit bona” (en castellà sí que se’n diu Nochebuena). 
I, segons el costum de cada família, 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 perquè deixi anar els regal sí que 
comença dient “Caga, tió!”

Del que en castellà se’n diu “Nochevieja” o “fin de año” en català 
n’hem de dir NIT DE CAP D’ANY, no “fi d’any” , i l’endemà d’aquesta 
nit és el DIA DE CAP D’ANY. Després vénen els Reis de l’Orient que el 
5 de gener fan la seva tradicional CAVALCADA (cabalgata en castellà). 

Pel que fa a les menges, tenim el GALL D’INDI i la POLLA D’ÍNDIA 
(el pavo i la pava, en castellà). Per postres mengem els TORRONS:	
de xocolata, dur o d’Alacant, de Xixona i DE CREMA (en castellà tur-
rón de yema) i també NEULES (barquillos). La nit de Cap d’any, per 
tenir bona sort, mengem dotze GRANS DE RAÏM al ritme de les 12 
campanades. Finalment el dia de Reis, és típic menjar el TORTELL 
DE REIS ( roscón de Reyes en castellà).

Bones festes a tothom! |

Si us interessa la música, aquesta és època de CONCENTS DE CANT 
CORAL. Un bon nombre de pobles tenen les seves pròpies forma-
cions i un repertori nadalenc variat, amb cançons nadalenques ca-
talanes i d’arreu del món. Menys popular i no tan a l’abast tenim 
el CANT DE LA SIBIL·LA, que es representa cada 24 de desembre 
durant la missa del gall a gairebé totes les esglésies de Mallorca i 
de l’Alguer, i que cada vegada es canta a més indrets del país, com 
a l’església de Santa Maria del Mar a Barcelona. Es tracta una peça 
musical d’origen medieval que profetitza l’arribada de Jesús i alhora 
el Judici Final. És la melodia gregoriana més antiga d’Europa i el 
text coral que l’acompanya és en català. L’any 2010 el Cant de la 
Sibil·la fou declarat per la UNESCO Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat.

Si el que us agrada és el teatre sempre tindreu a prop una repre-
sentació de ELS PASTORETS, una peça teatral sobre la lluita del 
Bé i el Mal, amb dimonis, àngels i pastors. N’existeixen infinitat de 
versions i adaptacions, tot i que les tres més conegudes i represen-
tades	són:	El Bressol de Jesús o en Garrofa i en Pallanga, de Frederic 
Soler “Pitarra”(1891); L’Estel de Natzaret, de Ramon Pàmies (1903) i 
Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant Jesús, de Josep Maria Folch i 
Torres (1916). |

Reyes Barragán Gutiérrez
Tècnica de normalització lingüística de Oficina de Català de Montornès
Av. Mogent, 2 • 08170 Montornès • tel. 93 572 17 19
montornes@cpnl.cat • www.cpnl.cat
Atenció al públic de dilluns  a divendres de 10 a 13 h i també dimarts i dijous de  16.30 a 18.30 h

Millorem el català 
nadalenc

Recomanacions
per aquest Nadal
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Beca Montornès de recerca històrica 2012. Francisco Javier i Abel Álvarez han estat 
els guanyadors de la Beca 2012 amb un projecte titulat Montornès Nord: de ciutat a barri. 
50 anys de Ciutat Satèl·lit. La beca està dotada amb 6.000 euros i la possible publicació 
del treball resultant. |

Parc de Nadal 
Infantil i Parc 
de Nadal Jove 
del 27 al 30 de 
desembre

Per novè any consecutiu els infants 
podran participar en les activitats 
del Parc de Nadal al Pavelló Muni-
cipal d’Esports. Els joves tornaran 
a tenir un Parc de Nadal propi al 
Teatre.

La d’enguany serà la segona edició de Parc 
de Nadal Jove. Els membres de l’Espai Jove 
del CJ Satèl·lit i els alumnes de 4t d’ESO dels 
instituts, a través del PIDCES, estan fent les se-
ves aportacions al Departament de Joventut, 
per tal que les activitats i els horaris s’adaptin 
al màxim a les seves necessitats.

Entre les propostes que ja s’han concretat 
hi ha campionats esportius, de ping-pong i 
de futbolí, així com diversos tallers. 

El preu d’accés serà de 2 euros i l’abona-
ment per a tots els dies de 5 euros. Hi haurà 
servei de bar a càrrec dels mateixos alumnes. 

D’altra banda, el Pavelló Municipal d’Esports 
tornarà a ser l’espai on es desenvoluparan les 
activitats adreçades a infants, cada tarda del 
27 al 30 de desembre, de 16.30 a 20.30 h.

Com a novetat, la gestió del Parc Infantil 
anirà a càrrec de l’Esplai Panda i un any més 
comptarà amb la col·laboració d’algunes as-
sociacions del municipi i d’alumnes de 4t 
d’ESO de l’Institut Vinyes Velles. 

Per primer cop s’oferirà un espai de dina-
mització familiar on pares i infants seran els 
protagonistes a través de gimcanes, karaokes, 
concursos, etc.

L’entrada al pavelló serà gratuïta per als 

imatge del ParC de nadal infantil de l’any PaSSat

Aquest any l’ornamentació dels carrers de 
Montornès presenta algunes novetats, com 
els 8 arbres de Nadal fets pels alumnes de 
fabricació mecànica del Pla de Transició al 
Treball i la utilització de bombetes tipus led 
que redueixen el consum. En la instal·lació 
dels llums nadalencs ha participat  la Brigada 
d’Obres i la Unió de Botiguers ha col·laborat 
en el seu cost, que gràcies als canvis introdu-
ïts	s’ha	reduït	un	20%	respecte	al	2011.	|

ICV-EUiA va ser la força guanyadora a 
Montornès a les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 25N  amb 1.581 vots, el 
21,32%	 del	 total.	 La	 segona	 força	 va	 ser	 el	
PSC	amb	1.255	(16,93%)	i	tercera	el	PP	amb	
1.251	(16,02%).	CiU	va	quedar	en	quarta	po-
sició,	amb	1.188	vots,	el	16,02%	seguit	de	C’s	
amb	861	vots	(11,61%)	i	d’ERC	amb	473	vots	
(6,37%).	 La	 participació	 va	 ser	 del	 68,02	%,	
gairebé 12 punts per sobre de la convoca-
tòria de 2010. |

BrEus

Nadal al carrer amb 
guarniments fets al poble

Resultats electorals
a Montornès

infants de fins a 3 anys i també per als més 
grans de 15 anys; costarà 3 euros a partir de 
3 anys i hi haurà descomptes comprant l’abo-
nament per als 4 dies o bé amb el carnet de 
família nombrosa. |
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L’esport local es reuneix per 
premiar els millors de
la temporada 2011-2012

| Notícies |

La Nit de l’Esport, en què l’Ajuntament i les 
entitats reconeixen els mèrits als millors es-
portistes locals de la temporada anterior, va 
aplegar el 30 de novembre, en l’onzena edi-
ció, més de 300 persones al Teatre Municipal.

Maria López Pintado i Juan García Ruiz, tots 
dos del Club Karate Montornès van ser esco-
llits millors esportistes en categoria infantil.

Els millors sènior van ser els atletes del Club 
Esportiu Montornès Patricia Purificación Mar-
tos i Artur Bossy Anguera. 

El Pre mini A Masculí del Club Bàsquet Vila 
de Montornès va ser escollit millor equip in-
fantil i el Cadet A masculí del Club de Futbol 
Montornès, millor sènior.

Durant la vetllada, també es van fer menci-
ons honorífiques a persones i entitats per la 
seva dedicació a l’esport local durant la tem-
porada 2011-2012. |

Llistat d’entitats:
•	Associació	Esportiva	Montornès	Futbol	Sala	
•	Club	Ciclista	Montornès
•	Club	Deportivo	Montornès	Norte
•	Club	Futbol	Montornès	
•	Club	Karate	Montornès
•	Club	Petanca	Sant	Sadurní
•	Club	Tennis	Montornès
•	Club	Esportiu	Montornès	Atletisme
•	Club	Bàsquet	Vila	de	Montornès
•	Escuderia	Montornès	Pro-Race
•	Societat	Caçadors	de	Montornès
•	Ràdio	Montornès	(espai	esportiu)
•	Associació	de	Voluntaris	de	Protecció	Civil
•	Policia	Local	
•	Serveis	Municipals

Llistat de persones:
•	Ángel	Moreno	(Club	karate	Montornès)
•	Pedro	Hernández	(Club	Esportiu	Montornès	

Atletisme)
•	Jonathan	López	(Club	Bàsquet	Vila	de	Mon-

tornès)
•	José	Luís	Casanova	(Club	Ciclista	Montornès)
•	Francisco	Nieto	(Club	Fútbol	Montornès)
•	Alberto	 Pereira	 (Club	Deportivo	Montornès	

Norte)
•	José	Pereira	(Club	Dep.	Montornès	Norte)
•	Vicente	Mora	(Club	Tennis	Montornès)
•	Víctor	Caricol	(A.	E.	Montornès	Futbol	Sala)
•	Albert	 Esteban	 (Escuderia	 Montornès	 Pro-

Race)
•	Francisco	Nieto	(Departament	d’esports)

l’atleta PatriCia PUrifiCaCiónl’atleta artUr BoSSy

elS karateqUeS maria lóPez Pintado i jUan garCía rUiz

Cadet a del Cf montornèS

Pre mini a maSCUlí del ClUB BàSqUet vila de montornèS
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ICV-EUiA, primera força a les 
eleccions del 25N a Montornès: 1.581 
Gràcies!

Després d’uns mesos i d’unes darreres setmanes molt intenses, 

finalment les eleccions del 25N ja han passat i amb uns resultats que no 

deixen indiferent ningú.

La lectura és ben clara: hi ha hagut una alta participació i CiU ha rebut 

un càstig que no s’esperava. Els desnonaments, les retallades, l’augment 

de l’atur, les privatitzacions i un llarg etc. formen part de la factura que la 

societat catalana li ha passat a Artur Mas i a CiU, amb un cost molt alt.

ICV-EUiA hem obtingut els millors resultats de la nostra història amb 

13 escons, a l’hora que les esquerres han augmentat en 17 escons. És per 

això que demanem que l’esquerra no investeixi Mas i que junts constru-

ïm l’alternativa. D’altra banda, cal recordar que amb una llei electoral 

proporcional, on cada vot valgués el mateix, les formacions d’esquerres 

estarien en condicions de governar el país.

En clau local, ICV-EUiA hem tingut un molt bon resultat, essent la 

primera força. Ho valorem molt positivament, perquè entenem que els 

veïns i veïnes de Montornès, com sempre, no us heu resignat, heu cregut 

que unes altres polítiques són possibles i que Montornès n’és un exemple.

Als 1.581 vots obtinguts, gràcies pel vostre suport i a tots els veïns i 

veïnes, tingueu present que continuarem al carrer i a les institucions fent 

front a la gran estafa que estem vivint construint l’alternativa que faci 

possible un Montornès i un món més just i igualitari.

http://icveuiamontornes.wordpress.com

“Quo Vadis” ¿A  dónde vas Catalunya?

En primer lugar queremos agradecer a todos/as 

nuestros votantes de Montornés, que una vez más hemos 

hecho historia con el resultado más alto que hemos obtenido en unas 

elecciones autonómicas y con la campaña más austera de los últimos 

años. Todo ello nos da todavía mucha más fuerza para seguir trabajan-

do, para seguir siendo la voz del pueblo y trasladar vuestras inquietudes 

y propuestas, como grupo municipal al equipo de gobierno local, para 

que sus políticas, sobre todo sociales vayan, primero; a las personas.

Dicho esto, en el “Quo Vadis” de Catalunya, nos encontramos con un 

mapa político preocupante y complicado. Estamos peor que antes de la 

convocatoria. 

A CiU le ha salido el tiro por la culata con la estrategia de conseguir la 

mayoría excepcional. Ya tenían la mayoría independentista antes de la 

convocatoria. Con la aritmética en la mano, sólo podemos contemplar 

3 opciones para gobernar: ERC, PSC o PP. Necesitaran un socio que dé 

estabilidad al día a día para salir de la crisis. El pueblo ya habló en las ur-

nas, ya no tiene sentido su aventura suicida de salir de España, aunque 

ellos siguen insistiendo hasta la saciedad que sí. Por eso el único socio 

claro que tiene Mas de las 3 opciones es ERC, aunque si finalmente es 

ERC, nos llevarán a una inestabilidad de gobierno que será ingobernable 

y a recortes muchos más duros para el 2013. 

“ BONES FESTES” 

Portaveu; Cristina Tarrés

grupmunicipal.pp@montornes.cat

El PSC aguanta en Montornès y 
consigue 89 votos más

Todos apostaban por el gran fracaso del PSC en las elecciones 

autonómicas del 25 de noviembre, pero la realidad ha sido que el PSC de 

Montornès con 1.255 votos y un 17% ha conseguido 89 votos más que 

en las elecciones de 2010, consiguiendo, con una participación histórica, 

uno de los mejores resultados socialistas de la comarca.

Así en 2010, con un censo de 11.007 votantes el PSC consiguió ser la 

segunda fuerza más votada con 1.164 votos por detrás de CiU .En 2012, 

y con un aumento del censo de 36 votantes, hemos conseguido man-

tenernos como segunda fuerza y con 89 votos más, siendo finalmente 

1.255 las persones que han vuelto a votar al PSC.

Con un candidato prácticamente desconocido, Pere Navarro, y ante 

una campaña en la que sólo se ha hablado de independentismo, los 

resultados globales del PSC no han sido los resultados que nos daban 

todas las encuestas, por lo que esperamos que durante estos años 

podamos explicar nuestra alternativa sensata, federalista y social para 

intentar volver a recuperar la confianza de los ciudadanos de Montornès 

y de toda Catalunya.

Por ello queremos dar las gracias a esas 1.255 personas que han vuel-

to a confiar en la alternativa sensata al independentismo de CiU que ha 

sido la formación que ha perdido más diputados en estas elecciones al 

Parlamento de Catalunya.

Eleccions al Parlament de Catalunya

Una vegada més el poble de Montornès ha demostrat 

la seva responsabilitat i maduresa, davant les urnes, com 

a membres d’una societat plural que és la catalana.

Des de CIU Montornès volem agrair als veïns i veïnes del nostre muni-

cipi el fet d’haver cregut i haver fet costat al projecte de país encapçalat 

pel nostre president, i al qual tots nosaltres hem donat suport.

Hem tornat a guanyar al país, potser no amb la diferència que 

esperàvem, però sí amb el coratge que ens caracteritza. El poble català 

ha dipositat la seva confiança en un govern que tots sabem que, de 

ben segur, ens traurà d’aquesta situació caòtica heretada d’uns anys 

d’ineficàcia política.

Estem vivint temps en què les dificultats del dia a dia han agafat un 

mal protagonisme, però ara és el moment de treballar tots plegats, més 

que mai. Per això nosaltres, com a grup polític, intentarem ser-hi fent 

una crida a tots els veïns i veïnes de Montornès i donant-los suport en tot 

el que necessitin.

| Grups Municipals |
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Dona’t a conèixer!
Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem
654 368 974
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dEstaquEm...

PARC DE NADAL INFANTIL
(Del 27 al 30 de desembre al Pavelló Municipal 
d’Esports)

PARC DE NADAL JOVE
(del 27 al 30 de desembre al Teatre Municipal)

CAP D’ANY
A partir de la una de la matinada, festa amb 
l’Orquestra la Ballaruca, al Teatre Municipal.

| 5 de gener |
Cavalcada de reis.
Sortida a les 17 h des del Casal de Cultura
Arribada al Pavelló Municipal d’Esports

| 12 de gener |
Exposició “I love graffiti” de Manuel Ronda. A les 
18 h, acte d’inauguració a la Galeria de Can Xerracan.

| 18 de gener |
Exposició i lliurament de premis del concurs de cartells de Car-
naval. A les 19 h, a la sala Riu Mogent del Casal de Cultura.

|  Fins a l’11 de gener |
Exposició de pintura “Con sólo una mirada...” de l’Associació Els 
Àngels ASPAHID. A la sala Riu Mogent del Casal de Cultura.

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

ALTRES ACTIVITATS

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

| Agenda |




