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Un centenar de joves participaran
en un programa d’inserció laboral
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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

El ministre Montoro anuncia una reforma de la llei bàsica que regula els 

ajuntaments que, si s’aprovés, suposaria un retrocés democràtic. Amb l’excusa de 

l’estabilitat pressupostària volen posar fi a l’autonomia local per organitzar els pobles com ho fèiem fins ara. 

Proposen que els ajuntaments com el nostre, de menys de 20.000 habitants, no puguin donar atenció 

i serveis de qualitat als veïns i veïnes quan més ho necessiten. Estem parlant de l’escola bressol, l’escola de 

música, serveis de joventut, cultura, infància, igualtat, a més dels serveis socials o d’ocupació. Precisa-

ment ara, que el que caldria seria reforçar amb més competències i més finançament aquestes polítiques 

dels ajuntaments, pretenen que tornem enrere.

El Govern Central pretén que sigui la Diputació qui presti aquest tipus de serveis, i retornar així al 

model franquista, per suprimir-ne molts i privatitzar els que es mantinguin.

Amb molta mala intenció, el ministre projecta una imatge negativa dels regidors i alcaldes, vinculant-

los a suposats privilegis i fins i tot a la corrupció, com si tots fossin iguals. Precisament ells, quina ironia. 

En realitat ignoren la nostra vocació de servei públic a la comunitat i pretenen desprestigiar la política 

per imposar retrocessos democràtics profunds.

Cal actuar amb contundència contra els corruptes, i també contra els corruptors que sempre hi ha al dar-

rera, amb obscurs interessos. Només la democràcia; les institucions; la política, que no és altra cosa que la 

participació ciutadana amb compromís i responsabilitat, garanteixen la justícia social. El ministre Montoro 

desitja el nostre desencant i la nostra apatia com a ciutadans per així imposar el seu model de societat.

Els ajuntaments són l’administració més propera als veïns i veïnes, són la garantia dels serveis públics 

de qualitat que atenen les necessitats més bàsiques, i són la base de la participació ciutadana i la demo-

cràcia. Que no us confonguin, defensant el vostre ajuntament esteu defensant el vostre poble, el benestar 

de la vostra comunitat i la vostra qualitat de vida.

José A. Montero. Alcalde

Defensa dels ajuntaments
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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 març

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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Millora de l’accés al pont sobre
el riu Besòs

Les obres inclouran la creació d’un 
tercer carril de gir per als vehicles i 
un millor accés al transport públic 
per als vianants.

Les obres a la intersecció entre les vies BV-
5001(carretera de la Roca) i BV-5156 corres-
ponen a la segona fase de l’actuació de repa-
ració del pont sobre el riu Besòs i de millora 
dels accessos engegada per la Diputació de 
Barcelona, que n’és la propietària. 

Durant els primers treballs s’han previst talls 
puntuals d’un carril amb pas alternatiu senya-
litzat i també quedarà tallat el camí fluvial que 
discorre al marge esquerre del riu en el tram 
afectat per les obres. El transport públic no 
variarà el seu recorregut habitual.

Plànol del Projecte d’obres

InterseccIó entre la bV-5001 I la bV-5156

Es tracta de millorar la seguretat dels ve-
hicles en un accés d’escassa visibilitat i amb 
problemes en els girs a l’esquerra.

Per això es crearà un carril central de gir, a la 
BV-5001, i s’augmentaran els radis de gir per 
garantir moviments més segurs.

L’actuació també preveu la construcció 
d’una vorera protegida fins a la parada d’au-
tobús, situada a 50 metres en direcció a Mon-
tornès, així com el condicionament d’un iti-
nerari per a vianants que connectarà el pont 
sobre el riu Besòs amb el polígon industrial de 
Can Bosquerons.

Prop de la parada de bus, a l’altura del car-
rer de la Masia Alzina, s’habilitarà un pas de 
vianants amb semàfor de polsador de petició 
de pas. La previsió de durada de les obres, que 

van a càrrec de l’empresa Excavaciones y Cons-
trucciones Benjumea SA, és de 6 mesos i tenen 
un cost de licitació de 710.979,92 euros. |
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PresentacIó del dIsPosItIu a la sala d’actes de l’ajuntament

El dispositiu d’inserció laboral acollirà a l’en-
torn d’un centenar de joves sense feina, d’en-
tre 16 i 30 anys, amb baixa qualificació i amb 
poca o sense experiència laboral.

El programa té l’objectiu de capacitar els 
participants, usuaris de la Borsa de Treball 
Municipal, perquè accedeixin a una ocupació 
mitjançant tallers de formació i la realització 
de pràctiques a empreses.

El pla té tres fases. En la inicial, de 100 hores, 
es defineix el projecte professional, es faciliten 
tècniques de recerca de feina i s’ofereix for-
mació en noves tecnologies de la informació 
i de la comunicació. En la segona fase, també 
de 100 hores, s’imparteixen cinc mòduls pro-
fessionals a escollir pels participants (atenció 
comercial i idiomes; gestió de magatzem i 
conductor de carretons; gestió de residus i 
jardineria; restauració i hostaleria, i monitor 
de lleure). I en la darrera, es porten a terme les 
150 hores de pràctiques a les empreses.

Els joves que finalitzin el període de pràcti-
ques rebran una beca de 6 euros per dia d’as-
sistència, amb un import màxim de 180 eu-
ros. El programa també preveu subvencions a 

les empreses col·laboradores que contractin 
els joves després que aquests hagin superat 
les pràctiques.

Les sessions de formació es duen a terme 
a l’aula d’informàtica de la Sala Polivalent, 
situada al carrer de la Casa Nova. L’aula dis-
posa d’una dotzena d’ordinadors, d’un pro-
jector i d’una pantalla. El condicionament de 
l’espai està inclòs en el Projecte d’Interven-
ció Integral de Montornès Nord.

Un centenar de joves participaran 
en un programa d’inserció laboral
Aquest mes de març s’ha posat en marxa un dispositiu 
d’inserció laboral per a joves d’entre 16 i 30 anys en situ-
ació d’atur i usuaris de la Borsa de Treball Municipal. El 

pla pretén capacitar els participants, mitjançant formació 
(s’imparteixen cinc mòduls professionals) i la realització de 
pràctiques a empreses, per ajudar-los en la recerca de feina.

Aquest és el segon dispositiu d’inserció la-
boral per a joves que engega l’Ajuntament 
de Montornès. El primer, que es va dur a 
terme el darrer semestre de 2012, va comp-
tar amb la participació d’una cinquantena 
de joves i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. En aquest segon dispositiu és el 
Servei d’Ocupació de Catalunya qui ha fet 
una aportació, a través del programa “Treball 
als barris”. |
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El 16 de març, 
caravana contra 
les retallades
La Coordinadora contra les retalla-
des de Montornès ha convocat una 
nova mobilització. Es tracta d’una 
caravana de vehicles amb un recor-
regut que passarà per Montmeló, 
Mollet, Granollers i Vilanova, i aca-
barà novament a Montornès amb 
una botifarrada.

Les entitats i col·lectius que conformen la 
Coordinadora contra les retallades de Mon-
tornès van decidir en assemblea a comença-
ments de febrer convocar una caravana de 
protesta que tindrà lloc el 16 de març.

L’acció dóna continuïtat a les mobilitzaci-
ons realitzades al poble i que han inclòs, en-
tre d’altres, manifestacions, l’ocupació pacífica 
del Centre d’Atenció Primària i diversos talls a 
la carretera BV-5001 (carretera de la Roca). 

La caravana sortirà de l’avinguda d’Ernest 

Lluch, el dissabte, dia16, a les 11.30 h. El se-
guici de cotxes passarà per Montmeló, Mollet, 
Granollers i Vilanova abans de tornar a Mon-
tornès, on es farà una botifarrada. 

Com a objectiu prioritari, la Coordinadora 

continua reivindicant el servei d’urgències 
nocturnes al Centre d’Atenció Primària i de-
fensant els serveis públics. Recordem que el 
servei d’urgències nocturnes va ser anul·lat 
per la Generalitat el mes d’octubre de 2012. |

tall de trànsIt a la bV-5001 (30 de noVembre de 2012)
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sessIó InformatIVa al casal de montornés nord

| Notícies |

Prop d’una quarantena de persones, d’entre 
55 i 84 anys, participen en el taller de memò-
ria que s’imparteix un cop a la setmana als Ca-
sals de la Gent Gran. Durant les 10 sessions es 
treballarà l’actitud mental que s’ha d’adoptar 
perquè s’activin els mecanismes de la memò-
ria. En aquesta edició la metodologia incorpo-
ra la gestió de les emocions i dels estímuls. |

BrEus

Bona acollida de la nova 
edició del taller de memòria

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

Prop de 50 de veïns faran 
un curs de voluntariat social

Pla de suport alimentari per a 
infants i gent gran sense recursos

Des de finals de febrer una vintena 
de persones grans i una trentena 
d’infants, de P-3 a 2n d’ESO, reben 
complements alimentaris a través de 
dos plans pilot que formen part d’un 
projecte d’inclusió social per a la in-
fància, la família i la gent gran.

El projecte d’inclusió social per a la infància, 
la família i la gent gran preveu dues interven-
cions adreçades als infants; una altra, a la gent 
gran i una quarta, a la família. Pel que fa als 
infants, un dels plans està destinat a cobrir les 
seves necessitats d’alimentació bàsiques. In-
icialment, s’han previst esmorzars i berenars 
per a una trentena alumnes de P-3 a 2n d’ESO 
(un número que s’anirà ampliant durant els 

propers mesos) que es distribueixen des de 
l’escola Marinada. El segon pla té a veure amb 
l’absentisme escolar i pretén vetllar per l’esco-
larització correcta.

En el cas de la gent gran, es distribueixen 
àpats entre les persones amb recursos insufi-
cients o amb problemes de salut que neces-
siten d’un suport específic per tenir una bona 
alimentació. Els dinars se serveixen al Casal de 
la Gent Gran de Montornès Nord i s’ha habili-
tat un servei a domicili per a les persones amb 
mobilitat reduïda.

La darrera actuació promou un servei 
d’atenció domiciliària per a famílies amb risc 
d’exclusió social. Totes aquestes actuacions 
compten amb el suport del programa “Tre-
balls als barris” de la Generalitat. |
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25 veïns participen en un curs de 
formació i capacitació de Cobega

PrImera sessIó InformatIVa a la sala d’actes de l’ajuntament

| Notícies |

Montornès és membre fundador de l’asso-
ciació Àmbit B-30 que agrupa ajuntaments, 
empreses, centres de recerca, i diverses or-
ganitzacions, situats a l’entorn de la via B-30, 
des de la Roca fins a Martorell. L’objectiu és 
incentivar l’economia productiva de la zona. |

L’Ajuntament i el Consell Comarcal oferei-
xen, a través de l’Ofideute, un servei d’inter-
mediació entre persones amb dificultats per 
fer front a la hipoteca i entitats financeres. Per 
accedir-hi, cal posar-se en contacte amb el 
Departament de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment o directament trucant al 93 860 07 00. |

BrEus

Montornès treballa
per l’impuls dels
pobles de la B-30

Servei d’intermediació
en habitatge, l’Ofideute

Els participants en el programa de 
capacitació rebran titulacions ho-
mologades per a la manipulació 
d’aliments i conducció de carretons 
i acreditacions en línies d’envasa-
ment. L’objectiu és que els alumnes 
s’incorporin a la borsa de treball de 
l’empresa i puguin dur a terme subs-
titucions i reforçar la plantilla amb 
vista a la campanya d’estiu

Un total de 25 veïns en situació d’atur par-
ticipen en les sessions de formació i capacita-
ció de Cobega. 

És la quarta vegada que el Departament de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament i Co-
bega col·laboren en aquesta acció ocupacio-
nal inclosa, des d’aquest any, en el programa 
“Formació a mida” que impulsa la Diputació 
de Barcelona.

L’objectiu és que els alumnes s’incorporin a 
la borsa de treball de l’empresa i puguin dur a 
terme substitucions i reforçar la plantilla amb 
vista a la campanya d’estiu.

Els participants han estat escollits per Co-
bega a partir d’un grup de més de cinquanta 
persones que prèviament van ser selecciona-

Nova plataforma electrònica per a empresaris i emprenedors del Baix Vallès. Els 
empresaris i emprenedors del Baix Vallès disposen d’una nova plataforma que els permet 
accedir als serveis i tramitació en línia de l’administració. Montornès i set municipis més de 
l’entorn en formen part. L’eina es va presentar el 25 de febrer a Mollet. www.baix-valles.cat |

des pel Departament de Promoció Econòmi-
ca, a través de la Borsa de Treball Municipal. 

En total són cinc setmanes de formació: les 
dues primeres de teoria, impartides al Casal 
de Cultura, i les tres últimes de pràctiques a 
les instal·lacions de Cobega.

En finalitzar, els participants rebran titulació 
homologada per a la manipulació d’aliments i 
la conducció de carretons, i acreditació sobre 
coneixements en línies d’envasament.

A partir d’aquí les persones que hagin su-
perat el curs i siguin seleccionades pel Depar-
tament de Recursos Humans de Cobega se-
ran contractades. L’any passat, les 26 persones 
que van superar la capacitació van treballar a 
Cobega durant la campanya d’estiu. |
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La col·laboració amb 

l’Ajuntament és una 

de les nostres accions de responsabilitat social 

corporativa. En el cas de la Borsa de Treball i de les 

pràctiques a Stenco, ajudem persones en situació 

d’atur a disposar de més experiència per facilitar 

la seva inserció laboral.

Sergi Martí CoSta
Director General De 
l’empresa stenco

col·laboració: cursos De 
formació i pràctiques

Me ha aportado estabili·

dad en casa por el tema 

económico. La gente con la que he trabajado ha 

colaborado mucho conmigo. Trabajar en Cobega 

es otro mundo, todo esta mecanizado, hay 

mucha limpieza. Me gustaría que me volvieran a 

llamar. Pero, de momento, no lo han hecho.

Mª gertrudiS alba 
JiMénez
Ha treballat 4 mesos a 
cobeGa

Profesionalmente me 

ha ido muy bien porqué 

he podido añadir experiencia al currículum. 

Personalmente también porqué encontrar trabajo 

es complicado. La empresa me gusta porqué está 

cerca de casa, por horarios y porqué se compro·

mete con los problemas sociales del pueblo.

MerCedeS Álvarez 
rubialeS
Ha treballat per a Daevi

Des de fa 13 anys col·

laborem amb l’Ajunta·

ment. Tots els nostres treballadors han sortit de la 

Borsa de Treball. També participem en dos projec·

tes importants: en les dues edicions del dispositiu 

d’inserció laboral per a joves, i el programa Aules 

Obertes amb els instituts.

Joan ribot rovira
Gerent De Daevi slu
col·laboració: ocupació i 
pràctiques

Es una buena iniciativa 

que la empresa acoja a 

dos personas de la bolsa de trabajo. Son cursos 

profesionales y pueden abrir puertas en el sector. 

Ha sido una experiencia muy positiva. La parte 

agridulce es que luego no tienes trabajo con la 

que está cayendo ahí fuera.

MÁxiMo CÁCereS góMez
Ha rebut formació 
HomoloGaDa D’operaDor De 
calDeres a stenco

Después de no encontrar 

un trabajo en los últimos dos años y siete meses, 

ha sido una oportunidad. Este trabajo me gusta 

porque es en el pueblo y no tienes gastos de 

desplazamiento. Está bien que las empresas que 

hacen cosas aquí contraten gente de Montornés.

JuliÁn MeSaS Martínez
treballa D’operaDor De 
Grua De torre a biGas 
Grup sl

Ajuntament i empreses per la promoció econòmica de Montornès
Diverses empreses del poble col·laboren amb l’Ajuntament 
amb l’objectiu d’impulsar, en un moment de dificultats, 
accions per al desenvolupament social i econòmic del mu-
nicipi. Entre les actuacions comunes hi ha la formació, la 
inserció laboral i l’ocupació, així com el suport i la promoció 

de l’activitat econòmica local. Amb aquest mateix objectiu, 
Montornès s’ha adherit a organismes supramunicipals de 
cooperació entre les administracions públiques i els agents 
socials i econòmics com ara l’associació àmbit B-30 i la pla-
taforma electrònica de serveis a empreses i emprenedors.

Des de 2011 fins a avui s’han intensificat 
les entrevistes amb empresaris dels cinc polí·
gons del municipi per estrènyer vincles de col·
laboració i afavorir, entre altres coses, la inserció 
laboral de les persones a l’atur que estan inscri·
tes en la Borsa de Treball Municipal.

L’alcalde, José Montero i el regidor delegat 
de l’Àrea d’Administració i Economia, Pascual 
López, desenvolupen el calendari de visites. Els 
contactes serveixen perquè els empresaris co·
neguin els serveis del Departament de Promo·
ció Econòmica, tant des del punt de vista de su·
port i promoció a l’activitat com de l’ocupació.

La relació de cooperació entre empresa i 
Ajuntament té diversos nivells: tria d’usua·
ris de la Borsa de Treball per a processos de 
selecció de personal, propostes de formació inStal·laCionS de l’eMpreSa daevi

un delS laboratoriS de l’eMpreSa StenCo

Quin valor dóna a la col·laboració entre l’Ajuntament i les empreses?

Novembre 2012 

homologada i participació en programes amb 
pràctiques.

És el cas del Pla de Transició al Treball (PTT) i 
del dispositiu d’inserció laboral per a joves que 
s’ha posat en marxa en dues ocasions, l’agost 
de 2012 i ara el mes de març. En la primera edi·
ció hi van col·laborar l’Hotel Can Galvany, Co·
mindex, Gestiser. SA (Grupo Cadarso), Aires de 
Jabugo, Nimalet, Stenco, Restaurant Ca n’Oliver, 
Caprabo SA, Inforlim, Autoreparació JCodo, Fo·
tos Jiménez, Salvia Herbotietètica, Perruqueria 
Canina, Label Intro i Cafes Vitoria

Els darrers anys l’empresa Cobega ha facilitat 
formació homologada a usuaris de la Borsa de 
Treball que ha permès cobrir llocs de treball a 
la factoria de Montornès durant la campanya 
d’estiu.

Altres empreses, com ara Stenco, també 
ofereixen a l’Ajuntament propostes formatives 
homologades i gratuïtes i Daevi, per exemple, 
té una plantilla formada íntegrament per veïns 
del poble que han accedit a la feina mitjançant 
la Borsa de Treball.

Incentius per promoure l’economia local
En un altre ordre de coses, i amb el mateix 

objectiu de promoure la contractació i l’econo·
mia local, l’Ajuntament ha previst deduccions 
en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 
per aquelles empreses que generin llocs de 

feina en els centres situats a Montornès i que 
creïn ocupació indefinida a partir de la contra·
ctació de tres treballadors.
En aquesta mateixa línia, el Consistori ha pro·
posat a les empreses adjudicatàries d’obres i 
serveis la contractació de veïns a l’atur. |
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Una ultracorrecció, també anomenada hipercorrecció o hiperpu-
risme, és, segons ens diu el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans 
“la creació d’una forma lingüística incorrecta aplicant criteris que en 
d’altres casos originen formes correctes, o fent un raonament cor-
recte a partir de supòsits erronis”. És a dir, quan ens volem passar 
de llestos, volem parlar millor que ningú i ens autoconvencem que 
aquella paraula “no pot ser catalana” i la transformen o la canviem 
per una altra que sí que ens ho sembla. 

Ara us en posaré uns exemples que segur que us resulten co-
neguts: com en dieu del lloc on venen les entrades del cinema, 
del teatre o d’un partit de futbol? Guixeta o taquilla? Molts parlants 
respondrien convençudíssims que la paraula correcta és guixeta i 
que taquilla és un castellanisme que cal evitar. Doncs és justament 
al contrari: el mot correcte és taquilla i guixeta és un gal·licisme 
(guichet).  Sí que és cert que la paraula taquilla prové del castellà, 
i en català, a més de ser el lloc on es despatxen bitllets al públic, 

també és la recaptació obtinguda. Ara bé, tingueu present que en 
català, de l’armari petit on deixem els objectes personals al gimnàs 
o a l’escola, no n’hem de dir taquilla, sinó armariet.

Altres exemples d’ultracorrecció són mots com xarrup, que molts 
creuen que és la manera correcta d’anomenar aquell gelat poc con-
sistent fet a base de sucs de fruita que “xarrupem”. Doncs, malgrat 
que algú pensi que és un barbarisme, en català, d’aquell gelat n’hem 
de dir sorbet. Altres ultracorreccions més quotidianes són solsament 
(encreuament de sols i solament), intermig (enlloc del mot correcte 
intermedi) i unànim (en comptes d’unànime).

També hi ha ultracorreccions per analogia que s’esdevenen quan 
trobem paraules que tenen una terminació semblant a la d’una altra 
llengua. Davant el dubte, el parlant decideix de suprimir-ne la termi-
nació. Alguns exemples incorrectament diuen: caimà (per caiman), 
orangutà (en comptes d’orangutan), Pakistà (per Pakistan), tobogà 
(en lloc de tobogan), camerí (i no camerino) i divà (per divan). |

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 sense fer ultracorreccions

El dia 21 de març, porta d’entrada de la primavera, va ser procla-
mat per la UNESCO Dia Mundial de la Poesia l’any 1999. La celebra-
ció té com a objectiu compartir i divulgar la poesia entre tots els 
ciutadans del món.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) celebra 
aquest dia conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes. 
En el bloc “Emociona’t amb la poesia!”, promogut pel CPNL, es recu-
llen aportacions i experiències poètiques al voltant d’aquesta cele-
bració http://blocs.cpnl.cat/emocionatamblapoesia/. I si voleu 

saber més sobre aquesta jornada mundial podeu consultar el web 
http://diamundialpoesia.wordpress.com/, hi trobareu la poesia 
Només la veu, de la tortosina Zoraida Burgos, traduïda del català a 
20 llengües més, escollides entre les que parlen altres ciutadans de 
Catalunya.

Els que us moveu per les xarxes socials podeu aprofitar aquests 
dies per compartir, en els vostres murs, poesies o fragments de po-
esies en qualsevol idioma, perquè puguem gaudir de les diferents 
veus poètiques que hi ha a casa nostra. |

Recomanacions primaverals
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Mons Observans podria formar 
part de l’Arqueoxarxa

Actualització del mapa 
de patrimoni local

L’obertura del jaciment al turisme 
de proximitat, a més de la tasca pe-
dagògica i de promoció a les escoles 
de l’entorn, són algunes de les mesu-
res que s’estan posant en marxa per 
tal que Mons Observans es consolidi 
com un element patrimonial d’inte-
rès per als visitants.

Els ajuntaments de Montornès i de Mont-
meló han sol·licitat la incorporació del jaciment 
romà de Can Tacó – turó d’en Roina, Mons Ob-
servans a l’Arqueoxarxa, la Xarxa de Museus i 
Jaciments arqueològics de Catalunya. La sol-
licitud també inclou el Museu de Montmeló on 

actualment es custodien i s’estan restaurant al-
gunes de les peces trobades. L’objectiu és situar 
el jaciment en el panorama arqueològic català i 
aprofitar els recursos de l’Arqueoxarxa (catàlegs, 
webs, exposicions, etc.) per a la seva promoció. 

Mons Observans va rebre durant el darrer 
trimestre de 2012 més d’un miler de visitants. 
Enguany s’ha programat l’obertura puntual al-
guns dissabtes i diumenges i a partir de l’abril 
s’obrirà cada diumenge. Durant aquests mesos 
Mons Observans també ha rebut la visita de 
més d’un centenar d’alumnes de les escoles 
de Montornès i de Montmeló en què el circuit 
habitual d’audiovisuals i tallers d’arqueologia es 
complementa amb un quadern pedagògic. |

L’Ajuntament amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona ha començat l’ac-
tualització del Mapa de patrimoni del mu-
nicipi. Montornès disposa d’un inventari 
de l’any 2005 integrat per 157 elements. El 
mapa actualitzat inclourà prop d’una dese-
na d’elements nous, entre els quals la mina 
d’en Pallarès, l’escut heràldic de can Masfer-
rer o la masia de can Covarot i se n’elimi-
naran alguns que han desaparegut, com el 
transformador del carrer de Prat de la Riba. 
També s’actualitzaran les dades dels ja ca-
talogats. |

Foto:	J.A.	JiMénez

la columna dE l’Entitat

Les noves tec-
nologies de la 
informació han 
propiciat la cre-
ació de noves 
formes de co-
municació inter-
personal i han 

posat al nostre abast una gran quantitat 
de recursos aplicables en tots els àmbits 
socials. En aquesta línia, en el camp de la 
recerca històrica, cada cop més s’obren 
nous horitzons gràcies a la gran quanti-
tat d’informació que es comparteix a In-
ternet, de la qual es pot beneficiar tant 
l’investigador professional com qualsevol 
persona interessada en la matèria.

En relació a la història de Montornès, hi 
podem trobar online molts documents, 
dades i fotografies, entre d’altres. Per a 
una recerca fructífera, tanmateix, cal sa-
ber on i com buscar aquesta informació.

Molts arxius històrics catalans han di-
gitalitzat els seus fons documentals i si 
busquem les paraules claus adequades 
hi podrem accedir a través d’un cerca-
dor d’Internet. El més recomanable és 
fer una cerca que se centri en una te-
màtica concreta i no obrir-la massa per 
evitar entrades no desitjades. El més 
correcte seria, doncs, introduir paraules 
rellevants o antigues del municipi com 
“sancti Saturnini”, “Palatio Dalmanla”, 
“Bartomeu Sala”, a través de les quals po-
drem accedir d’una manera més directa 
a documents originals.

A més a més, les xarxes socials ens per-
meten compartir aquesta informació i vi-
sualitzar fotografies antigues publicades 
per altres usuaris veïns de Montornès. 
D’aquesta manera, qualsevol persona 
pot esdevenir un investigador i divulga-
dor de la història de la nostra Vila.

Centre d’Estudis
de Montornès del Vallès

La història de 
Montornès del 
Vallès a un clic

VIsIta del dIrector museu d’arqueologIa de catalunya, XaVIer lloVera, acomPanyat Per l’alcalde, josé a. montero

escut heràldIc de can masferrer
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Prop d’un centenar de persones van celebrar 
el 17 de febrer amb Àlex Corretja el 15è ani-
versari del Club Tennis Montornès. L’actual ca-
pità de l’equip de Copa Davis va fer una sessió 
amb els joves del club, pilotejant a les pistes 
de la Zona Esportiva Municipal. La jornada 
va ser possible gràcies a la col·laboració de 
la Federació Catalana de Tennis amb el Club 
Tennis Montornès. |

BrEus

Àlex Corretja en els 15 anys 
del Club Tennis Montornès

La propera temporada un dels equips mas-
culins del Club Petanca Sant Sadurní compe-
tirà en la 4a divisió grup A de la Lliga Provinci-
al de la Federació Catalana. L’ascens ha arribat 
gràcies a la victòria final en la promoció dis-
putada contra el Penya Esplanada de Mataró. 
El Sant Sadurní no jugava a 4a des de la tem-
porada 2009-2010. |

Ascens del Sant Sadurní
de petanca

L’Atletisme Montornès, campió 
d’Espanya de cros per clubs junior

L’equip junior de l’Atletisme Montor-
nès s’ha proclamat campió d’Espa-
nya de cros per clubs i participarà en 
el Campionat d’Europa de l’any que 
ve. Mai un equip de Montornès havia 
pujat a un podi estatal per clubs.

La brillant actuació de l’equip júnior de cros 
del Club Esportiu Montornès Atletisme en el 
campionat d’Espanya celebrat el 24 de febrer 
a Oropesa de Mar (Castelló), els va dur a l’es-
glaó més alt del podi i a convertir-se en el 
primer equip de Montornès a assolir un cam-
pionat estatal per clubs.

Els de Montornès es van fer amb la vic-
tòria per davant del Playas de Castelló i del 

FC Barcelona. El millor montornesenc va ser 
l’Artur Bossy que va lluitar fins al final per 
les posicions d’honor individuals i va arribar 
7è a meta. Genís Grau el va seguir de prop i 
va quedar en 11a posició. Mourad Mounim 
va ser 21è i va tancar la puntuació del club 
l’Eugeni Gil en 24a posició, tot i perdre una 
sabatilla a la sortida i haver de córrer tota la 
cursa descalç. El 5è atleta del club, que no va 
arribar a puntuar, va ser en Pol Samsó que va 
acabar al 30è lloc.

Amb aquesta històrica victòria, l’equip ju-
nior s’ha guanyat una plaça per al proper 
Campionat d’Europa de cros per clubs que es 
disputarà l’any que ve. |

InformacIó facIlItada Pel ca montornès

Foto:	J.A.	JiMénez

els Integrants de l’equIP junIor de cros del ca montornès. (foto cedIda Pel ca atletIsme)
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Dona’t a conèixer!
Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem
654 368 974
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Contra el retrocés local, fem un pas 
endavant!

Són innumerables les agressions que patim els 

ajuntaments: retirada de subvencions o impagaments per part de la 

Generalitat i, des de fa pocs dies, una proposta de reforma del món local 

que suposarà la major pèrdua de competències i de serveis que ofereixen 

els ajuntaments de pobles amb menys de 20.000 habitants com el nos-

tre, que hi ha hagut mai en la història de la democràcia del nostre país.

Amb aquesta reforma quedaran sense cobertura legal i econòmica 

una gran quantitat d’activitats i serveis que actualment es presten als 

ajuntaments: les guarderies municipals, l’assistència social, serveis d’ocu-

pació, les beques i ajudes escolars, les escoles de música... Aquests serveis 

passaran a mans de les diputacions, de d’on les decisions es prendran 

en la distància per persones que ni tan sols són escollides pels veïns i 

veïnes. La reforma també ataca les empreses municipals, supressió de 

les existents i, en el nostre cas, ens trobarem amb grans dificultats per a 

poder crear la que tenim en projecte.

Cal prendre consciència de l’atac i de les dificultats que suposarà la 

pèrdua dels serveis de proximitat que els ajuntaments oferim als veïns 

i veïnes. En moments de crisi com els actuals és quan necessitem tenir 

més recursos per fer front a les necessitats de la ciutadania. 

Per tot això, no ens resignarem i esperem que altres partits progressis-

tes se’ns uneixin a l’hora de plantar cara, perquè hi ha altres maneres de 

fer i el moment actual ens ho demana.

http://icveuiamontornes.wordpress.com

¿Hasta cuándo, señores del gobierno
de izquierdas?

Desde el Gobierno central se están tomando medidas 

de choque para reducir el paro, creando mecanismos para activar la 

economía, medidas para la contratación de jóvenes, los parados de 

larga duración y mayores de 45 años. En cambio el gobierno local, mal 

llamado de izquierdas, no sabemos lo que hace. Encima de la mesa no 

tenemos ninguna propuesta de acción clara después de casi 2 años de 

mandato. Es todo lo contrario. Su mensaje callejero es echar la culpa de 

todos los males al gobierno central del PP, cuando aquí tenemos un go-

bierno que tiene las herramientas necesarias que nos pueden ayudar a 

nivel local a salir de la crisis: elaboración de un Plan de Ocupación y For-

mación; creación de un vivero de empresas y la constitución del Consejo 

Económico y Social, con el objetivo de adoptar medidas encaminadas 

a la creación de empleo, dicho consejo estaría formado por una amplia 

representación política, empresarial, sindical y social.

El paro en Montornés está batiendo todos los récords. Estamos en 

situación de emergencia: cerca de 1.900 personas, familias enteras. Lo 

más fácil y cómodo es quejarse de todo, buscar culpables y no hacer 

casi nada, como hace el equipo de gobierno. La realidad va marcando 

las agujas del reloj, TIC-TAC, y los “boys verdes”, por ahora, tiene las pilas 

descargadas. Para volver a utilizarlas hay que cargarlas de nuevo, por 

eso es necesario un “Plan de Choque contra el desempleo”.

Grupmunicipal.pp@montornes.cat

Comuniquem?

És curiós veure com quan alguns polítics arri-

ben al govern es contradiuen respecte el que deien quan eren oposició.

No hi ha dia que el senyor alcalde no aparegui a Vallès Visió. Sí, a 

aquella televisió que tant criticava quan era oposició i de la qual deia 

que era cara, que no ens servia per a res, i que únicament entronitzava 

alcaldes del PSC. Ara es veu que com a vicepresident de Vallès Visió ho 

veu tot més “normal”.

El format de la revista municipal ha canviat. Quant a forma hi ha 

gustos per a tot, però convertir un mitjà municipal d’informació en un 

mitjà de transmissió de l’ideari polític del grup que governa ens preocu-

pa. I per cert, abans la revista s’imprimia al poble. Ara ja no. L’argument 

és la crisi, que tot ho aguanta... Com si les impremtes de Montornès no la 

patissin també!

A la ràdio municipal s’han reduït hores de directe... deu ser que com 

que no se’ls veu la cara no els interessa? Molta gent escolta aquesta 

ràdio, que ara sembla poc important per al govern municipal.

I la propaganda dels actes? Quan al Ple ens queixem que arriba tard i 

malament ens responen amb frases iniciades amb epítets tant educats 

com “Carajo!” Se’ls nota que no estan acostumats a ser criticats i que 

com a única defensa coneixen l’atac a les persones que els critiquen. 

Però la informació arriba tard i malament.

I el twitter, i el facebook i... Alto. Que si seguim per aquí encara ens 

diran que no ens deixaran publicar res al proper número de la revista, ja 

que no estan obligats per llei a fer-ho.

La presumpta corrupció

En els darrers dies els casos de corrupció que s’han 

donat ens els principals partits polítics espanyols i 

catalans ha atiat la indignació pública, que encara no sap ben bé en 

què pot acabar desembocant. Ara tots els implicats són “presumptes” 

però mentrestant quin crèdit mereixen el partits polítics, la monarquia, 

l’administració de justícia, els grans mitjans de comunicació? Fa temps 

que les investigacions periodístiques neixen d’un dossier que filtra algú 

interessat a fer-ho, aquest algú pot ser un polític, que ja sap com reac-

cionarà quan la presumpta investigació es faci pública. Tota aquesta 

preocupació per la corrupció acabarà arruïnant el procés sobiranista a 

Catalunya. Des de la distància es vol que la primera preocupació sigui 

la corrupció i es deixi de parlar de sobiranisme. Cal que s’investigui tot i 

ràpid, i demanar responsabilitats polítiques i si cal judicials, cal fer neteja. 

Trobo que el poble català esta caient en una trampa i l’entusiasme 

independentista s’està refredant.

Hem de recuperar la confiança en els polítics. CiU referma la voluntat 

de contribuir a esclarir el fets que sacsegen aquets dies la nostra societat. 

Demanem transparència i fermesa davant dels casos de corrupció.

Ens pots trobar a l’adreça electrònica grupmunicipal.ciu@montor-

nes.cat i al nostre local a l’Av. Onze de Setembre, 23 el primer dimarts de 

cada mes.

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

| Agenda |

PROGRAMACIÓ DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES 2013. 
“CADA DIA ÉS 8 DE MARÇ”
 (Fins	al	21	de	març)

Exposició Maquiles: l’esclavitud laboral del segle XXI 
Fins al 19 de març, al Centre Juvenil Satèl·lit
Del 21 de març al 4 d’abril, al Casal de Cultura

Exposició II Concurs de pintura i fotografia per a aficio-
nats del Dia Internacional de les Dones
Fins al 19 de març, al Casal de Cultura
Del 21 de març al 4 d’abril, al Centre Juvenil Satèl·lit

VIII JORNADES GASTRONÒMIQUES
DEL VI DO_ALELLA
Fins	al	31	de	març
Restaurants de Montornès participants: Braseria La Teja de Bronce, 
Casablanca, Lucerón, Masia Can Sala i Nomar

MONS OBSERVANS
17	de	març
Visites guiades al jaciment romà d’11 a 14 h

ALTRES ACTIVITATS
| 17 de març |
Cinefòrum del CEMV: “Réquiem por un sueño”
A les 18 h, a la Sala Stoping

| 18 de març |
Els debats de El Galzeran. Hipermercats i comerç local
A les 19.30 h, a la sala d’actes de la Biblioteca

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

| Els dimarts |
aPUNTa’t a fer PUNT
A les 17.15 h, a la Biblioteca

| Els divendres |
Ola k ase els divendres?
De 17 a 20 h per a joves a partir de 1r d’ESO, a la sala Stoping

| 20 de març |
Taller familiar amb la M. Àngels. Activitat de pasqua
A les 17.30 h, a la Biblioteca

| 21 de març |
L’hora menuda. Nascuts per llegir. Conillets amagadets
A les 17.30 h, a la Biblioteca

| 22 de març |
TÀNDEM. Practica la conversa en anglès (a la Biblioteca)
A les 18 h per a joves de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat
A les 19 h per a adults

| 21 de març |
Club de lectura fàcil en català: “Trampa de foc”
Activitat inclosa en la programació “Cada dia és 8 de març”
A les 9.30h, a la Biblioteca

CONCURSOS
Fins al 22 de març termini de presentació de propostes al Con-
curs de punts de llibre. Casal de Cultura i Centre Juvenil Satèl·lit.




