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Montornès reparteix aliments 
frescos a 150 famílies
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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

crèdits

Comencem de nou un any difícil en què haurem d’actuar tots plegats per donar 

resposta a les necessitats bàsiques de les famílies. Des de l’Ajuntament tenim el 

compromís d’ampliar totes les actuacions de caràcter social, però també ara és el moment que els veïns i 

veïnes doneu un pas més de compromís i solidaritat amb els problemes i els patiments dels qui us envolten.

És el moment que tots aquells que sempre heu pensat que podeu ajudar en projectes adreçats a les 

famílies amb dificultats, la gent gran depenent i sovint sola o bé la infància amb carències importants, 

ho feu. Hem posat en marxa una convocatòria permanent de voluntariat per anar incorporant persones 

a diferents programes i projectes. Es farà una formació i es donarà una cobertura amb una assegurança 

per garantir unes bones condicions de dedicació.

Només amb la implicació de les persones, en el dia a dia, des de la proximitat, podrem garantir l’èxit de 

projectes tan bàsics, però tan fonamentals en aquests moments com el d’aliments frescos, els esmorzars 

i berenars per a infants, els menús per a gent gran amb dificultats, i tants d’altres. Aprofito per avançar el 

reconeixement i l’agraïment a tots aquells que us aneu incorporant a aquestes iniciatives.

En aquest nou any malauradament la situació no millora i és per això que es fan necessàries noves 

mesures de suport als nens i nenes a les escoles i per a les urgències familiars més bàsiques. I també, tot i 

que de manera molt modesta, dur a terme iniciatives per generar ocupació, com el Pla d’Ocupació Local 

(POL), que permetrà contractar algunes persones en atur durant sis mesos, o el programa de Treball als 

Barris del Pla integral de Montornès Nord.

Caldrà també mantenir les activitats culturals, educatives, l’impuls del pla d’igualtat, les competicions 

esportives, de joventut, per a la gent gran, per a la infància. En definitiva totes aquelles que facilitin la 

convivència entre veïns i veïnes, que ens facin sentir vius i acompanyats, i que formem part d’una comu-

nitat meravellosa, acollidora, alegre i solidària que és diu Montornès. Molts ànims a tothom.

José A. Montero. Alcalde

Voluntariat solidari
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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

•	 Farmàcia	Yáñez
 C. Riu Mogent, 5
 Telèfon 93 568 09 47

farmàcies de guàrdia febrer

Des	de	l’1	d’octubre	de	2012	els	torns	de	guàrdia	de	les	farmàcies	de	Montornès acaben	a	les	00.30	h
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Comença la construcció de l’Institut 
Marta Mata al camí de la Justada
Aquest mes de febrer s’iniciaran les 
obres de l’Institut Marta Mata. Pel 
que fa al finançament del projecte, 
l’Ajuntament ha obtingut un prés-
tec sense interessos a través de la 
Diputació.

Entre desembre i gener, l’empresa Bigas 
Grup SLU va dur a terme la canalització del 
torrent de les Bruixes que afecta la finca del 
Camí de la Justada on es construirà l’Institut 
Marta Mata. La mateixa empresa començarà 
l’edificació aquest febrer. Les obres tenen una 
durada prevista de sis mesos, amb la qual co-
sa s’espera que els alumnes puguin estrenar 
les instal·lacions el proper curs.

El consistori, tot i no tenir les competències, 
ha avançat els diners per engegar les obres 
que tenen un import de 3.073.861,24 euros.

Per poder fer front a la despesa, s’han dut 
a terme diverses operacions financeres. La 
darrera ha estat l’obtenció d’un crèdit de 
787.748 euros a través de la Diputació de 
Barcelona, que en subvenciona els interessos 
(126.805,11 euros).

A més d’aquest préstec, el consistori n’ha 
obtingut un altre de 175.000 euros, també 
a cost zero, de la Caixa de Crèdit Local de la 
Diputació. |

Obres als terrenys destinats a la cOnstrucció de l’institut Marta Mata

canalització del tOrrent de les bruixes
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Presentació del PrOjecte d’inclusió sOcial a la direcció de l’escOla Marinada i a l’aMPa del centre.

Un total de 13 persones, en situació d’atur 
i sense prestació contributiva, s’han contrac-
tat en el marc del programa “Treball als barris” 
que promou el Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) entre els municipis que han obtin-
gut ajuts de la Generalitat per desenvolupar 
plans de millora de barris.

Quatre de les contractacions són per un 
període de 12 mesos i les nou restants per 6 
mesos. L’import de la subvenció del SOC és 
de 265.229,06 euros. Entre les incorporacions, 
n’hi ha la d’un tècnic que dissenyarà i coor-
dinarà projectes ocupacionals, a més d’oferir 
assessorament a emprenedors i fomentar i 
dinamitzar el teixit comercial.

Tres professionals més duran a terme tas-
ques de prospecció empresarial i també de 
formació i orientació laboral per a joves amb 
dificultats d’inserció laboral.

Per a la millora de l’espai públic i per a la 
supressió de les barreres arquitectòniques, 
l’Ajuntament ha contractat un oficial de pri-
mera i dos operaris d’obra.

D’altra banda, un tècnic i un auxiliar tècnic 
treballaran en un programa de suport a les 

comunitats de veïns per oferir-los orientació 
i assessorament tècnic en la seva gestió i l’ad-
ministració. Finalment, el darrer dels cinc pro-
jectes subvencionats pel SOC és un programa 
d’inclusió social per a la infància, la família i la 
gent gran que engegaran un educador social, 
un integrador social i dos monitors. Aquests 
professionals s’encarregaran de posar en mar-
xa els quatre plans pilot que s’inclouen en el 
programa. El primer es destinarà a cobrir les 

L’Ajuntament contracta 13 persones 
dins del programa “Treball als barris”
El consistori ha aconseguit una subvenció de 265.229,06 
euros a través del programa “Treball als barris” de la Ge-
neralitat per finançar la contractació de diversos professio-

nals que duran a terme cinc projectes dedicats a la inclusió 
social, a la gestió de projectes ocupacionals i a la capacita-
ció de joves amb dificultats d’inserció sociolaboral.

necessitats d’alimentació (esmorzars i bere-
nars) que es detectin en infants de l’escola 
Marinada. El segon té l’objectiu d’oferir àpats 
a les persones grans que el Departament de 
Serveis Socials determini, i que no disposin 
de recursos econòmics. El següent pla pilot a 
desenvolupar ha de servir per combatre l’ab-
sentisme escolar. I, el darrer, pretén crear un 
servei d’atenció domiciliària a famílies en risc 
d’exclusió social. |
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Els casals recullen 
la formació 
exclosa de l’Aula 
de Formació 
d’Adults

Des del mes de novembre una quin-
zena de dones d’entre 60 i 85 anys 
que havien quedat excloses de l’Au-
la de Formació d’Adults (AFA) pels 
reajustaments de la Generalitat, se-
gueixen un pla de formació als Ca-
sals de la Gent Gran.

A l’inici de curs 2012 - 2013, per qüestions 
de caràcter econòmic, el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat va posar en entredit la 
continuïtat de l’Aula de Formació d’Adults de 
Montornès (AFA). Amb l’objectiu de garantir 
l’activitat, l’Ajuntament va presentar un pro-
jecte perquè a través de l’AFA es pogués ac-

cedir a cicles de grau mig. La sol·licitud va ser 
acceptada i ha tingut una bona acollida per 
part dels alumnes del centre.

El reajustament de l’Aula de Formació 
d’Adults va provocar la supressió del grup 
d’instrumental, format per 14 dones grans, 
d’entre 60 i 85 anys. Davant la situació, la 
Regidoria d’Educació i la de Gent Gran, amb 
la col·laboració dels professors de l’AFA, van 

plantejar la possibilitat d’incorporar el grup 
de dones a les activitats formatives dels Ca-
sals de la Gent Gran. A Montornès Centre 
es va crear un grup d’11 alumnes que as-
sisteixen a classes de castellà i de català, i a 
Montornès Nord tres dones es van integrar 
a les classes que ja funcionaven. En tots dos 
casos, la formació es complementa amb in-
formàtica. |

un MOMent de la classe de castellà, al casal de la Gent Gran de MOntOrnès centre
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L’Ajuntament suspèn cautelarment 
un enginyer municipal

| Notícies |

L’Ajuntament enllesteix la modificació de 
les bases que regulen les prestacions socials 
amb caràcter d’urgència de 2013 per incor-
porar ajuts per al pagament d’obligacions 
tributàries. Les prestacions es destinaran a 
famílies amb dificultats, sempre i quan com-
pleixin els requisits i els rebuts no tinguin cap 
bonificació inclosa en les ordenances fiscals. |

A partir del 4 de febrer, els usuaris dels dos 
Casals de la Gent Gran del municipi que hagin 
de sol·licitar o renovar el carnet poden adre-
çar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a 
l’Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 14 
h. Les sol·licituds i les renovacions dels carnets 
es tramitaran durant tot l’any. |

Una vintena de professionals que treballen 
amb joves han seguit un curs organitzat per la 
Regidoria de Joventut per a la promoció de la 
salut mental dels adolescents. Els participants 
han posat en comú experiències per aconse-
guir recursos d’intervenció en cas necessari. 
La formació ha anat a càrrec d’especialistes 
en psicoteràpia i desenvolupament. |

BrEus

Ajuts per pagar obligacions 
tributàries

La renovació del carnet dels 
Casals de la Gent Gran es 
farà a l’OAC

Curs per a la promoció de
la salut mental dels joves

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
va informar el consistori el passat mes de desembre so-
bre més de 120 actuacions presumptament irregulars del 
treballador que hauria vulnerat la legislació d’incompa-

tibilitat dels funcionaris públics. L’Ajuntament ha posat 
en marxa una auditoria dels esmentats expedients i es 
reserva el dret a personar-se com a acusació particular 
en aquest procés.

L’Ajuntament ha suspès temporalment de 
feina i d’una part del sou, mentre no s’acla-
reixin els fets, un enginyer tècnic del De-
partament d’Urbanisme, després de rebre 
un informe del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
de Catalunya en què es posava de manifest 
que el treballador presumptament duia una 
activitat privada dins el terme municipal, 
relacionada amb la concessió de llicències 
d’activitats, que és incompatible amb la seva 
feina com a enginyer tècnic del Departament 
d’Urbanisme.

El Consistori ha remès també tota la docu-
mentació, enviada pel Col·legi d’Enginyers, al 
jutjat d’instrucció de Granollers i no descarta 
personar-se com a acusació particular.

L’Ajuntament farà una revisió exhaustiva de 
tots els expedients relacionats amb les pre-
sumptes irregularitats comeses en la trami-
tació de les llicències d’activitats que, segons 
sembla, es produïen des de 2003. 

Segons es pot deduir de la informació 
aportada pel Col·legi d’Enginyers, el tècnic ara 
investigat aprofitava la seva condició de tèc-
nic municipal per adreçar els promotors d’ac-
tivitats que es volien implantar a Montornès a 
un altre enginyer extern, el qual, a la vegada, 
subcontractava l’enginyer municipal, i realit-
zaven conjuntament la feina encarregada. |

L’Ajuntament ha rebut un requeriment 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya perquè 
enviï informació sobre un acord del Ple Mu-
nicipal de l’any 2009 en què es va aprovar 
un augment de sou a la Policia Local. L’Ofi-
cina Antifrau considera que l’acord vulnera-
va la Llei d’Estabilitat Pressupostària vigent 

en aquell moment que impedia efectuar 
increments salarials per sobre del 2% als 
empleats públics.

La tramitació del requeriment de l’Ofici-
na Antifrau s’ha fet arran d’una denúncia 
d’origen desconegut presentada a aquest 
organisme l’any 2011.

Requeriment de l’Oficina Antifrau de Catalunya
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terrenys destinats als hOrts sOcials a l’avinGuda del riu MOGent

| Notícies |

Per segon any consecutiu, la Regidoria de 
Polítiques d’Igualtat ha convocat un concurs 
de fotografia i pintura dedicat a posar en re-
lleu la participació de les dones en la societat. 
Les propostes es poden presentar fins a l’1 
de març. Hi ha dues categories d’adults per a 
pintura i fotografia, i una única per a joves de 
12 a 17 anys. |

BrEus

Concurs de fotos i pintura 
per al Dia de les Dones

Més d’una vintena de dones de totes les 
edats aprenen cada setmana a la Biblioteca 
a fer ganxet, mitja i punt de creu gràcies a 
l’experiència de dones dels Casals de la Gent 
Gran. El trimestre passat les monitores van 
ser la M. Carmen Fernández, la Hilaria Morci-
llo i l’Amparo García, del Casal de Montornès 
Centre i, des del gener, la Clementina Rodrí-
guez, la Manuela Pérez i la Pilar Moreno, de 
Montornès Nord. |

aPUNTa’t a fer PUNT

Horts socials i ecològics
al marge del riu

L’Ajuntament posarà en marxa un 
programa de conreu d’horts socials 
i ecològics a partir de la primavera. 
L’objectiu es crear un espai verd 
públic on convisquin el cultiu d’hor-
ticultura ecològica per al consum 
propi amb accions lúdiques i peda-
gògiques per al veïnat.

A partir de la primavera es posarà en mar-
xa un programa per al conreu d’horts socials 
i ecològics. L’actuació preveu adequar una 
cinquantena de parcel·les, a l’avinguda del 
Riu Mogent, a tocar de la Deixalleria, la qual 
cosa permetrà recuperar uns terrenys fins 
ara en desús. De moment, s’han dut a terme 
els treballs de condicionament i aplanament 

de l’espai que té una superfície de 3.000 m2. 
L’acció es complementarà amb una àrea de 
descans i diverses instal·lacions de serveis.

Les parcel·les se cediran a les persones 
que les sol·licitin i que compleixin els criteris 
que determinarà el Departament de Serveis 
Socials. L’objectiu és que s’hi puguin plantar 
productes d’horticultura ecològica per al 
consum propi. També s’ha previst la cessió 
de parcel·les a col·lectius, com les escoles, 
perquè puguin desenvolupar-hi activitats 
pedagògiques sobre els valors de l’agricul-
tura ecològica i la preservació del patrimoni 
natural.

L’Ajuntament ha presentat el projecte a la 
convocatòria de cofinançament del progra-
ma FEDER de la Unió Europea. |
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Cuando nos lo propusie-

ron, nos pareció intere-

sante porque es un beneficio para los que lo está 

pasando muy mal. El ayuntamiento nos paga el 

género, como si fuera una venta normal, aunque 

ajustamos los precios. A la vez que colaboramos, 

hacemos una venta.

Carmen rodenas 
Villegas.
ComerCiant de Carns 
i embotits de La Font.

La Unió de Botiguers 

ens van oferir la 

possibilitat de col·laborar. Aquesta botiga viu 

de la gent del municipi, i si la gent ho està 

passant malament, és normal que nosaltres 

hi col·laborem. Depenent del preu del peix 

fem els lots amb seitons, maires, o lluç.

sònia Pinalla noe.
ComerCiant de sònia

i raFa Peixateria.

Tengo tiempo libre y me motiva dedicarlo a la 

gente que lo necesita. El trabajo como voluntario 

me aporta, a nivel personal, mucho. Cada día 

conocemos a más personas que necesitan de 

nuestra ayuda y solidaridad.

antonio garCía moreno.
VoLuntari.

Nosotros también 

quisimos aportar nuestro 

granito de arena y por ello colaboramos en esta 

iniciativa. Nos aporta la satisfacción de poder 

ayudar. Simplemente somos muchos los que es-

tamos pasando malos momentos, incluyo aparte 

de mi familia, vecinos etc.

raúl riVero riVero.
ComerCiant de La terra

de montornès.

Principalmente para 

ayudar a la gente que lo 

está pasando mal. A través del AMPA de Marinada 

nos llegó la información de este proyecto. Mi mo-

tivación fue la solidaridad. Yo creo que estamos 

en un tiempo en que es necesario ser solidario y 

por eso colaboro.

Chari rodríguez ÁVila.
VoLuntària.

Colaboro en este proyecto porque, dada la situa-

ción que estamos viviendo, es necesaria la solida-

ridad. Debemos ayudarnos unos a otros y ahora 

es el momento. A nivel personal me aporta mucha 

satisfacción además de bienestar personal.

maria Jesús llera 
Vidueiros.
VoLuntària.

Montornès reparteix aliments frescos a 150 famílies que ho necessiten
L’Ajuntament, la Unió de Botiguers i Càritas col·laboren 
en el desenvolupament d’un programa pilot de distribució 
d’un lot mensual d’aliments frescos. El pla beneficia 150 
famílies del poble que passen per greus dificultats econò-

miques. La iniciativa també compta amb el suport d’una 
trentena de veïns voluntaris a títol individual o com a re-
presentants d’alguna associació local. El projecte tindrà 
una durada de sis mesos.

Durant el mes de gener es va posar en mar-
xa un pla pilot de distribució d’aliments frescos 
per atendre més d’un centenar de famílies de 
Montornès que travessen greus dificultats eco-
nòmiques.

La iniciativa està organitzada pel Departa-
ment de Serveis Socials de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de la Unió de Botiguers i de Càri-
tas. Setmanalment diverses botigues del poble 
preparen els lots corresponents d’acord amb 
les especificacions del Departament de Ser-
veis Socials. Aquests lots estan personalitzats 
en funció de les particularitats de cada família, 
tenint en compte aspectes com el número d’in-
tegrants o la presència d’infants.

Cada setmana se’n distribueixen al voltant 
d’una trentena. El còmput mensual arriba a les 
150 famílies.aPortaCió d’aliments Per Part dels ComerCiants

Per què col·labores en aquest projecte?

Els vEïns opinEn sobrE...

Novembre 2012 

Per al repartiment dels lots es compta amb la 
col·laboració de persones voluntàries a títol indi-
vidual o en representació d’alguna entitat local.

L’objectiu del projecte és millorar la dieta ali-
mentària d’infants i adults que pertanyen a fa-
mílies amb pocs recursos o que directament no 
en tenen, aportant-los productes bàsics com 
ara carn, peix, ous, verdura i fruita. Amb aquests 
aliments es complementen les aportacions 
dels productes de consum no immediat que ja 
fan entitats com Cáritas.

Un projecte solidari compartit
El mes de desembre es va signar el conveni 
que regula les aportacions de cadascuna de les 
parts i les condicions per al subministrament i 
distribució dels aliments frescos. L’Ajuntament, 
a més de pagar els productes i posar a dispo-
sició del pla els professionals de Serveis Socials, 
ha cedit la primera planta de l’edifici municipal 
de Pintor Mir perquè es pugui dur a terme el re-
partiment. Les famílies que reben l’ajut han es-
tat seleccionades pel Departament de Serveis 

Dona’t a conèixer!
Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem
654 368 974

Socials, que és qui coordina el pla. Els botiguers 
aporten els productes a preu de cost. El projec-
te pilot tindrà una durada de sis mesos durant 
els quals una taula de seguiment amb repre-
sentants de l’Ajuntament, de Càritas, de la Unió 

de Botiguers i del grup de voluntaris, n’avaluarà 
el funcionament. El Consistori valorarà possi-
bles adaptacions del projecte per ajustar-lo a 
les necessitats de les famílies en cada moment i 
al funcionament del programa pilot. |
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telèGraf de caMPanya aMb l’aParell siMilar al que tenia la tOrre 
del telèGraf de MOntOrnès. ExtrEt dE Historia dE la tElEgrafia 
de sebastiÁn Olivé

Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

El novembre de 1855 va tenir lloc una reu-
nió singular convocada per l’alcalde de Mon-
tornès, Salvador Aymerich. Es van trobar edils 
de quatre municipis (Montornès, Montmeló, 
Sant Fost i Martorelles) per tractar sobre la 
petició de mantes que feien els soldats encar-
regats de la torre del telègraf situada sobre la 
masia de can Bosquerons.

Aquesta torre telegràfica, que per cert va 
funcionar només entre 1848 i 1862, es va 
construir amb els pressupostos de l’Estat, 
edificació i mecanismes inclosos. Amb tot, els 
pobles de les rodalies van haver de pagar les 
obres de reparació que sovint s’hi feien i esta-
ven obligats a proporcionar queviures, palla, 
llits, mantes i material divers als torrers que allí 
s’hi estaven.

A l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a l’Arxiu Mu-
nicipal de Sant Fost -això ho sabem gràcies a 
la investigació de Xavier Pérez publicada a la 
revista Lauro- hi ha documents que mostren 
com els consistoris sovint demanen que el 
Govern els pagui les despeses d’aquests ser-
veis sobrevinguts. I a l’inrevés, trobem cartes 
en que la guarnició de quatre torrers del Cos 
de Telègrafs Militars mostra el seu desconten-

Els torrers telegrafistes de
la torre del telègraf 

tament amb els mediocres o nuls serveis que 
rebien dels pobles que tenien assignats. Una 
de les preocupacions era el subministrament 
periòdic de palla per a les màrfegues on dor-
mien, un afer que tocava cada sis mesos a un 
poble diferent. 

Els torrers es dividien la feina de vigilància 
en 6 guàrdies de 4 hores cadascuna. El soldat 
de guàrdia s’estava dalt la torre amb una ulle-
ra de llarga vista, observant la possible arriba-
da de missatges que es transmetien des de 

les dues torres veïnes. Tan bon punt es rebia 
una novetat des de Montcada, per exemple, 
l’home avisava la resta de soldats per activar 
la nova posició codificada de l’aparell òptic 
per fer-la visible a la torre de Granollers. 

La feina del telegrafista de guàrdia era clau 
i intensa. Les ordenances ho deixaven clar: “al 
torrero de cuarto no le es permitido separarse 
del anteojo más que lo puramente imprescin-
dible”. El binocle sempre estava cercant -ara 

una, ara l’altra- les torres veïnes, ben blanques 
i visibles, en espera que un dels aparells òptics 
estigués en posició “inicio de correo”.

Els dies de pluja i mal temps, i especialment 
els dies de boira, el sistema es manifestava 
del tot ineficaç perquè era impossible divisar 
amb nitidesa les altres estacions telegràfi-
ques. Els torrers aprofitaven per descansar, i 
probablement les guerrilles enemigues, par-
tides carlistes insurgents, aprofitaven per fer 
moviments estratègics. |

Els pobles de les rodalies 
havien de passar 
queviures, palla, i mantes 
als torrers
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Reconeixement als estudiants més brillants de Montornès. Carlos Segura, Sofía 
Maria Taboada i Laura González han rebut els ajuts que atorga l’Ajuntament als estudiants 
universitaris i de batxillerat amb qualificacions excel·lents. |

50 anys de Montornès Nord en
la veu dels veïns del barri
Una comissió formada per veïns i en-
titats del barri de Montornès Nord, 
amb el suport de tècnics municipals, 
ha començat a treballar en un do-
cumental que estarà dedicat als cin-
quanta anys del barri

El tercer documental de la sèrie “Parlem 
de Montornès” tindrà com a protagonista 
el barri de Montornès Nord, que el 2012 va 
fer 50 anys. La col·lecció ha mostrat fins ara 
l’evolució general del poble durant el segle 
XX i com s’hi va viure la Guerra Civil. 

Els testimonis de la gent són el fil conduc-
tor de les experiències que s’han explicat 
en els primers documentals. Aquest també 
serà el cas del que ara es prepara i que for-
ma part de les actuacions de cultura i pro-
ximitat incloses en el Projecte d’Intervenció 
Integral del Montornès Nord. Una comissió 
en què hi ha representats l’Associació de Ve-
ïns de Montornès Nord, el Casal de la Gent 
Gran, l’AMPA de l’Escola Marinada, l’Esplai 
Panda, l’Arxiu Municipal, la Biblioteca i l’Ofi-
cina del Barri ha començat a treballar amb 
la productora Sabem.com els continguts de 
l’espai, incloent-hi la proposta dels testimo-
nis (més d’una trentena) que hi explicaran 
les seves vivències.

reunió de la cOMissió que treballa el dOcuMental

D’altra banda també s’està reunint tot el 
material gràfic disponible. Els veïns que tin-
guin fotografies i que vulguin deixar-les per 
al documental, les poden dur a l’Oficina del 
barri (C. de Fdco. García Lorca, 9. A partir del 
mes de març, al c. Hnas. de la Virgen Niña, 2) o 
a l’Arxiu Municipal (C. de la Pau, 10. Horari: de 
dl. a dv. d’11.30 a 13.30 h). En un parell de dies 
i un cop escanejades, els seran retornades. |
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El CF Montornès col·labora amb la Federació 
Catalana de Futbol en l’organització d’un curs 
de monitors de futbol base nivell 0. La titula-
ció està homologada per la Federació Espa-
nyola i permet exercir a tot l’estat. Es preveu 
que la formació es posarà en marxa durant el 
febrer i que es perllongarà fins al maig. |

BrEus

El CF Montornès impulsa 
un curs de Monitors de 
futbol base

L’esforç del Club Esportiu Montornès At-
letisme i de centenars de voluntaris ha fet 
possible que la Mitja Marató de Montornès, 
Montmeló, Vilanova i la Roca sigui, després 
de 20 anys, un dels esdeveniment esportius 
més importants de l’any. En aquesta edició 
s’ha ampliat les inscripcions fins a 4.200. La 
prova tindrà lloc el diumenge, 3 de març a 
partir de les 10 h, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva Municipal i és puntuable per 
a la Challenge que organitza la Diputació. El 
2 de març se celebrarà la 8a edició dels 5 km 
i la Mini Solidària. La recaptació de la Mini es 
destinarà, un any més, a la secció de pediatria 
de l’Hospital de Granollers i Henkel destinarà 
mig euro per cada inscrit a la Mitja i als 5km a 
Creu Roja Granollers per a projectes sociosa-
nitaris a la comarca. |

La Mitja amplia inscripcions 
en la 20a edició

El motocròs, pendent de
la regularització del circuit

L’Ajuntament i els gestors del circuït 
de motocròs busquen fórmules amb 
l’objectiu de regularitzar la situació 
de la instal·lació que incompleix les 
normatives d’usos dels terrenys que 
ocupa amb qualificació urbanística 
de zona verda.

El circuït de motocròs ocupa, des de l’any 
2008, uns terrenys municipals qualificats com 
a zona verda i uns altres cedits per l’empre-
sa Lucta, al carrer de Can Parellada. En total 
la instal·lació té 40.000 m2 i ha acollit nom-
brosos esdeveniments esportius, incloses 
competicions promogudes per la Federació 
Catalana de Motociclisme.

La normativa urbanística permet l’activitat 
esportiva en els terrenys qualificats com a 
zona verda sempre i quan l’accés sigui obert 
i gratuït, exigències que el circuit ha incom-
plert des de l’obertura.

Una solució per garantir la continuïtat de 
l’activitat passa per traslladar la major part del 
circuit a una parcel·la veïna que no té la quali-
ficació de zona verda. Els terrenys que es pro-
posen són de titularitat privada i estan situats 
al terme municipal de Vilanova del Vallès.

Si finalment s’arriba a un acord, Lucta po-
dria recuperar l’espai que havia cedit i l’Ajun-
tament iniciaria els procediments per requa-
lificar la part necessària dels actuals terrenys 
ocupats. |

Foto:	J.A.	JiMénez
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2013, nou any: més polítiques socials
i més solidaritat

Aquest any veiem que la situació continua 

agreujant-se i la ciutadania necessita respostes. És per això, que serà 

imprescindible ampliar les actuacions de suport social a les famílies i 

de promoció de l’ocupació des de l’Ajuntament. La ciutadania també té 

molt a dir, organitzant una resposta solidària que permeti, entre tots i 

totes, mantenir la cohesió social.

Caldrà ampliar les partides econòmiques per garantir les accions 

bàsiques, sobre tres objectius. El primer és l’atenció social: augmentaran les 

partides per a alimentació fresca o els ajuts d’urgència bàsics per a les fa-

mílies, amb l’ampliació del programa per fer front al pagament de l’IBI. Els 

ajuts s’estenen també a les escoles i instituts, per garantir els llibres, materi-

als, transport i sortides dels nens i nenes. Cal recordar que el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat està reduint les seves aportacions.

El segon objectiu és el foment de l’ocupació amb la posada en marxa 

dels Plans d’Ocupació Locals (POL), el dispositiu de formació i inserció de 

joves. A més del pla d’ocupació vinculat a la Llei de barris.

Cal destacar, finalment, l’important impuls al projecte de Llei de barris, 

amb més professionals, més subvencions per a la rehabilitació dels 

edificis i més inversions.

No oblidem una important noticia positiva: des de final de l’any pas-

sat, l’Institut Marta Mata ja és més a prop. Les màquines han començat 

amb les obres prèvies i a partir de febrer anirem veient créixer l’edifici i per 

fi la il·lusió de tots aquests anys es farà realitat.

Presupuestos sociales 2013

Somos conscientes en el PP de Montornés que en 

los tiempos que corren los ciudadanos/as de nuestro 

municipio esperan de nosotros, los políticos, que hagamos el esfuerzo 

doble para ellos. Por eso en las Ordenanzas Municipales hemos hecho 

propuestas para que en los impuestos y tasas aporte quien realmente 

puede hacerlo y se bonifique a quien lo necesita, sabiendo que la mayo-

ría absoluta de ICV-EUiA es quien decide al final el camino a seguir. Aún 

así algunas fueron aprobadas parcialmente, y lo estamos haciendo una 

vez más: intentamos dar impulso a las economías más desfavorecidas 

de nuestro pueblo.

En los presupuestos hemos hecho también propuestas encaminadas 

a que sea un presupuesto lo más social posible ya que serán las que 

marquen el año para nuestros vecinos/as. Esperamos que como el año 

anterior se nos tenga en cuenta para el proyecto presupuestario del 

2013. Hemos dedicado siempre nuestros esfuerzos a intentar paliar los 

problemas que se están viviendo actualmente en Montornés y no pode-

mos perder más servicios y desde el primer día estamos apoyando a la 

Coordinadora contra los recortes, sobre todo en el cierre de urgencias, 

para que con nuestro granito de arena se nos escuche en la Generalitat 

y entre todos poder gritar: BASTA YA!. Por ello seguimos y seguiremos 

trabajando desde la oposición para que las condiciones de vida sean 

mejores para nuestros conciudadanos/as. Primero las personas.

Acció social?

La situació econòmica del país, lluny d’anar 

millorant va fent, dia rere dia, que totes les famílies visquin situacions 

límit que les administracions locals intenten pal·liar i solucionar, tot i que 

els esforços sovint són en va.

Les reformes que s’estan engegant des de l’administració estatal carre-

guen contra els més febles, aquells que amb més dificultats pateixen les 

conseqüències d’aquesta maleïda crisi. Cada vegada hi ha més aturats 

als nostres carrers, i els aturats de llarga durada ja s’estan quedant sense 

una prestació que amb prou feines arribava per pagar el lloguer o la 

hipoteca.

D’altra banda, aquesta situació que es va agreujant fa que les admi-

nistracions locals hagin de fer un sobreesforç per tal d’intentar pal·liar-la. 

Mesures com la que el govern local ha publicitat en els darrers dies, la 

creació d’un banc d’aliments per tal de proveir d’alimentació fresca 

a famílies amb fills. 150 famílies de Montornès podran beneficiar-se 

d’aquesta iniciativa. És per això que des de el Grup Municipal Socialista 

no entenem que, durant la mateixa quinzena en què es posa en marxa 

aquesta mesura, s’hagi aprovat una modificació pressupostària que 

sortia de la partida d’Acció Social per valor de 7.000€, segons el regidor 

perquè no s’havien fet servir. Si ens haguessin donat l’oportunitat, hau-

ríem demanat que aquests 7.000€ haguessin augmentat el conveni per 

donar alimentació fresca a les famílies que ho necessiten.

Nueva ubicación del Casal d’Avis

Cambiar la ubicación del Casal d’avis se ha con-
vertido en una necesidad hacia nuestros mayores, 
la falta de espacio nos ha llevado a buscar otras alternativas. La 
propuesta del equipo de gobierno municipal ICV-EUiA de ubicar 
en Ca l’Espasell el nuevo Casal d’avis consideramos que no es la 
más acertada. Un nuevo casal precisaría un proyecto de futuro 
que cubriera las necesidades del presente y, como no, del futuro 
con posibilidad de centro de día.

Desde CiU pensamos que la nueva ubicación debe tener unas 
condiciones mínimas: fácil accesibilidad, mucha luz natural, 
céntrico y lógicamente espacios diáfanos en los que las barreras 
arquitectónicas no existan. Por ello proponemos como nueva 
ubicación para el Casal d’avis, la plaza Pau Picasso (zona balsa de 
agua). No todas las zonas son válidas cuando se trata de hacer 
actividades para ellos. Queremos un nuevo casal definitivo que 
no tengamos que pensar en nuevas reubicaciones por falta de 
espacio.

El Grupo municipal CiU estamos a tu disposición todos los 
primeros martes del mes en nuestro local de Onze de Setembre, 
23 Montornès del Vallès.

| Grups Municipals |
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| Agenda |

CARNAVAL (del	7	al	15	de	febrer)

| 9 de febrer |
Rua de carnaval i concurs de disfreses.

| 10 de febrer |
Carnaval infantil

| 13 de febrer |
Dimecres de cendra.
Rua de dol per l’enterrament de la sardina.

MONS OBSERVANS
(17 de febrer i 2 de març)
Visites guiades al jaciment romà d’11 a 14 h.

ALTRES ACTIVITATS
| 17 de febrer |
Cinefòrum del CEMV: “El señor de la guerra”.
A les 18h, a la Sala Stoping.

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

| 15 de febrer |
TÀNDEM. Practica la conversa en anglès.
A les 19h, a la Biblioteca

| 21 de febrer |
L’hora menuda. Nascuts per llegir. El bosc de contes.
A les 17.30 h, a la Biblioteca

| 28 de febrer |
Club de lectura fàcil en català: “Onada de calor”.
A les 9.30h, a la Biblioteca

EXPOSICIONS
Fins el 15 de febrer, exposició dels treballs del XXVIII Concurs 
de cartells de Carnaval, a la Sala Riu Mogent del Casal de Cul-
tura. Horari de visita: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h.
Del 19 de febrer a l’1 de març, la mostra es podrà veure al Centre 
Juvenil Satèl·lit.

CONCURSOS
Fins a l’1 de març termini de presentació de propostes al II 
Concurs de fotografia i pintura del Dia de les Dones. Casal 
de Cultura i Centre Juvenil Satèlit.




