
05
L’atenció a les 
persones, prioritat
del pressupost 2013

11
Sant Jordi i
l’Abril Cultural

06
Més de 60 vehicles
a la caravana contra 
les retallades

Butlletí Municipal | Any 17 Núm. 81 | Abril 2013

Prop de 500 
alumnes es 
formen amb 
els serveis 
educatius 
municipals

La Llar d’Infants Pública el Lledoner i l’Escola 
Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre són 
dos exemples del que l’ensenyament no obligatori 
de qualitat aporta a la formació integral de les 
persones, des de la primera infància fins a l’edat 
adulta. Una aposta local que es mantindrà, tot i les 
dificultats econòmiques. Ambdós equipaments 
obriran durant el mes de maig les prematrícules i 
les inscripcions per al curs vinent.
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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

Ens trobem en un moment molt important per a la situació de l’educació a Montornès. Amb molta 

il·lusió, molts reptes i alguns riscos, per a tota la comunitat. El moment exigeix lluita conjunta.

Per fi, després de set cursos d’escolarització en mòduls prefabricats, s’ha iniciat la construcció del nou 

centre de l’Institut Marta Mata. Està previst que el proper curs es pugui començar a les noves instal·

lacions. A més, estem en converses amb el Departament d’Ensenyament per posar en marxa l’ oferta que 

ha de complementar els estudis d’ESO.

De moment només tenim oferta de dues modalitats de batxillerat a l’Institut Vinyes Velles. Per això 

caldrà reivindicar una ampliació cap a noves modalitats de batxillerat, formació professional, tant de 

mòduls de grau mitjà i superiors, com d’altres fórmules, en sintonia amb el teixit industrial de Montornès 

i amb el nostre entorn, i que facilitin també la inserció laboral dels estudiants. En un moment tan dur és 

necessari que la Generalitat percebi que tot el poble de Montornès: els instituts, l’Ajuntament, les AMPA, el 

teixit industrial i la població en general defensem un mateix projecte.

Pel que fa a educació infantil i primària, el Departament d’Ensenyament, continua amb les seves 

retallades, provocant un retrocés en la qualitat educativa que tant havia avançat en els anys anteriors. 

Reduir grups de P3, professorat, finançament econòmic, afegit a la supressió de les beques per llibres, ge·

nera uns problemes als quals cal donar resposta. L’Ajuntament, pel contrari, compensa en part aquesta 

situació amb la contractació d’una mainadera per a cada escola, i amb el programa d’acompanyament 

escolar per facilitar l’accés de les famílies a llibres, material escolar, sortides o transport escolar. L’escola 

pública ha de garantir la igualtat i l’atenció de qualitat a tota la infància. Un poble com el nostre no pot 

permetre que els infants amb dificultats no rebin el suport necessari.

Estem molt orgullosos de mantenir i impulsar l’escola bressol i l’Escola de Música, Dansa i Aula de 

teatre municipals, que complementen l’oferta educativa del poble i són patrimoni de tots i totes.

José A. Montero. Alcalde

L’educació a Montornès
és cosa de tots i totes

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5 6 7
FONTCUBERTA  BALCELLS FORN YÁÑEZ MORENO MORENO MORENO

8 9 10 11 12 13 14
 BALCELLS FORN FONTCUBERTA MORENO YÁÑEZ YÁÑEZ YÁÑEZ

15 16 17 18 19 20 21
FORN FONTCUBERTA MORENO YÁÑEZ  BALCELLS  BALCELLS  BALCELLS

22 23 24 25 26 27 28
FONTCUBERTA MORENO YÁÑEZ  BALCELLS FORN FORN FORN

29 30
MORENO YÁÑEZ

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 abril

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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Constituïda la nova empresa pública 
Montornès Serveis i Manteniment

El 21 de març es va celebrar a l’Ajuntament 
un Ple extraordinari en què es van aprovar 
els estatuts i la constitució de la nova empre-
sa que es posarà en marxa al municipi amb 
el nom Montornès Serveis i Manteniment, 
SL i que estarà finançada íntegrament amb 
capital públic.

Entre els objectius d’inici de la nova em-
presa hi ha millorar l’eficiència i optimitzar 
els serveis que rep la ciutadania i que fins 
ara s’estan contractant a empreses i entitats 
privades.

L’empresa començarà a funcionar utilit-
zant parcialment les estructures municipals 
existents per a estalviar costos. La intenció és 
que avanci amb esperit d’optimització per la 
qual cosa només es dotarà de personal quan 
la dinàmica de creixement de la mateixa em-
presa ho demani.

Entre els serveis que es pretén gestionar 
hi ha el manteniment de parcs i jardins; 
l’enllumenat públic; el desenvolupament 
d’activitats culturals, juvenils i educatives, i 
el manteniment i reformes d’equipaments 
municipals, entre d’altres. Amb la gestió di-

recta d’aquests serveis es preveu estalviar 
en conceptes com l’IVA que actualment es 
paga a proveïdors i altres relacionats amb el 
benefici empresarial.

El model també ha de permetre millorar 
la qualitat dels serveis que es presten i les 

condicions laborals de les persones que els 
duen a terme.

Entre els primers serveis que es preveu 
gestionar des de la nova empresa hi ha les 
activitats que cada any s’organitzen a l’estiu 
per a infants i joves. |

El Ple Municipal va aprovar el mes de març la constitu-
ció de la societat mercantil de capital íntegrament pú-
blic Montornès Serveis i Manteniment, SL. L’empresa 

neix amb objectius d’eficiència i estalvi en la gestió dels 
serveis públics que l’Ajuntament contracta fins ara a 
empreses i entitats privades.
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Deu domicilis on viuen persones majors de 
65 anys, amb problemes de dependència o 
de mobilitat, es condicionaran mitjançant 
un programa d’ajuts finançats per la Diputa-
ció i l’Ajuntament. Es tracta, en la majoria de 
casos, d’adaptacions de banys i de cuines. El 
cost estimat de promig de cada arranjament 
és de 1.500 euros. L’objectiu és garantir l’au-
tonomia d’aquestes persones tot millorant 
l’habitabilitat i l’accessibilitat de casa seva. |

BrEus

Obres a casa per millorar 
l’autonomia de la gent gran

Les AMPA dels centres d’infantil i de primà-
ria del poble duran a terme, l’11 de maig, 
un mercat solidari amb objectes infantils de 
segona mà. La iniciativa es desenvoluparà 
de 10 a 14 h a l’avinguda d’Ernest Lluch. Qui 
vulgui col·laborar es pot adreçar a les AMPA 
de les escoles. |

Mercat solidari d’objectes 
infantils de segona mà

Consells sobre consum: Què hem 
de saber?
Des de fa uns dies els veïns tenen a 
disposició tres díptics divulgatius 
sobre els subministraments de llum, 
aigua i gas que va editar l’Ajunta-
ment coincidint amb la commemo-
ració, el 15 de març, del Dia Mundi-
al dels Drets dels Consumidors.

L’Ajuntament de Montornès ha recopi-
lat en tres díptics informació d’interès per 
al consumidor sobre els subministraments 
d’aigua, llum i gas.

Cada díptic inclou dades i recomanaci-
ons sobre la contractació, la facturació, les 
modalitats de servei, mesures d’estalvi, etc. 
de cadascun d’aquests subministraments 
bàsics, els quals han patit durant els darrers 
mesos diversos canvis des del punt de vista 
legislatiu i de gestió.

S’han editat 1.500 exemplars de cada 
díptic,que es poden trobar al Consistori,  i als 
equipaments municipals i es poden descar-

regar en format digital a www.montornes.
cat. La distribució va coincidir amb la cele-
bració, el 15 de març, del Dia Mundial dels 
Drets dels Consumidors. |
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L’atenció a les persones, prioritat 
del pressupost municipal 2013

La confecció del pressupost de 2013 ha 
estat marcada per la necessitat de mantenir i 
incrementar les partides destinades a l’aten-
ció de les persones, tenint en compte les di-
ficultats per les quals travessen les famílies. 
Amb aquest objectiu, s’han incrementat en 
159.000 euros els ajuts que ja es concedei-
xen des del Departament de Serveis Socials. 
Això significa un increment del 46% respec-
te l’any 2012.

En la mateixa línia, el pressupost inclou 
429.793,61 euros per posar en marxa els Plans 
d’Ocupació Local i cobrir les despeses del 
programa “Treball als barris” que ha servit per 
contractar 13 persones del poble. A més, en 
l’apartat de promoció econòmica, s’han con-
signat 136.000 euros per fer front als diversos 
programes dedicats a la formació, al foment 
de la inserció laboral, a l’emprenedoria, així 
com les subvencions que rebran les empre-
ses per la creació d’ocupació al municipi.

L’import del pressupost de 2013 
(17.514.773,76 euros) és un 4,66 per cent in-

El rEgidor d’HisEnda, Pascual lóPEz, va ExPlicar la ProPosta dE PrEssuPost En l’audiència Pública dEl 20 dE març

ferior al de l’any 2012, però s’ha de tenir en 
compte que per aquest exercici no s’ha pre-
vist cap inversió al pressupost inicial, malgrat 
que se n’estan executant amb restes que 
provenen d’exercicis anteriors . El que si s’ha 
programat és la continuïtat en el desenvolu-
pament de les accions del Projecte d’Inter-

venció Integral de Montornès Nord, finançat 
al 50% per la Generalitat, a través del fons de 
la Llei de millora de barris, i l’Ajuntament.

Pel que fa als ingressos del Consistori, l’any 
2013 es recaptarà un 5,10% més que el 2012 
en concepte d’impostos directes (IBI, IAE, Im-
post sobre vehicles de tracció mecànica...). |

El Ple Municipal va aprovar en la sessió del 21 
de març el pressupost de 2013 amb un import de 
17.514.773,76 euros. En la previsió d’ingressos i des-
peses d’aquest exercici no hi ha inversions i, com-
parat amb altres anys, s’ha incrementat la despesa 

en gairebé un milió d’euros. Aquests diners es dedi-
caran a tirar endavant els plans d’ocupació local, a 
desenvolupar diversos programes de promoció eco-
nòmica per a la formació i el foment de la inserció 
laboral, entre d’altres.
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Més de seixanta vehicles en la 
Caravana contra les retallades

Un total de 64 vehicles van partici-
par el 16 de març en la caravana or-
ganitzada per la Coordinadora con-
tra les retallades de Montornès. La 
mobilització va acabar amb una bo-
tifarrada per a més de 250 persones.

La Coordinadora contra les retallades de 
Montornès va protagonitzar el 16 de març 
una nova mobilització. Una caravana forma-
da per 64 vehicles va fer un recorregut per 
Montornès, Montmeló, Martorelles, Mollet, 
Granollers i Vilanova, per acabar novament 
al poble on es va fer una botifarrada per a 
la qual es van vendre 250 tiquets i en què 
van participar 273 persones, segons els or-
ganitzadors.

Durant dues hores els vehicles, identificats 
amb pancartes i cartells de protesta contra les 
retallades i de suport als serveis públics, van 
fer sonar les botzines i en part de l’itinerari van 
rebre el suport d’altres vehicles i dels vianants 
que trobaven al llarg del recorregut.

Una quinzena d’entitats de la trentena que 
integra la Coordinadora contra les retallades 
de Montornès es van distribuir les tasques 
d’organització de la mobilització, en què tam-
bé van participar algunes organitzacions de 
Mollet, de Vilanova i de Montmeló. 

Com a objectiu prioritari es continua rei-
vindicant el servei d’urgències nocturnes al 
Centre d’Atenció Primària, anul·lat per la Ge-
neralitat l’octubre de l’any passat i defensant 
els serveis públics. |

BrEus

El Departament de Serveis Socials ha orga-
nitzat amb la col·laboració de l’Assemblea 
Local de Creu Roja a Granollers un curs de 
voluntariat social en què participaran la cin-
quantena de veïns del poble que s’han ofert 
a col·laborar en projectes socials, entre els 
quals hi ha el de distribució d’aliments fres-
cos a famílies que ho necessiten. |

Prop de 50 de veïns faran 
un curs de voluntariat social

Dos convenis de col·laboració, un signat 
amb el Departament de Justícia i l’altre 
amb els Mossos d’Esquadra, permeten que 
veïns del poble puguin fer serveis a la co-
munitat com a alternativa al compliment 
de mesures penals imposades per faltes o 
delictes lleus o menys greus.

El conveni amb el Departament de Jus-
tícia està adreçat a adults, que hagin com-
plert els 18 anys en el moment dels fets pels 
quals se’ls ha imposat mesures penals. En el 
cas dels Mossos d’Esquadra, la col·laboració 
s’emmarca en el Programa de Conciliació 
i Reparació Municipal i està pensat per a 
menors que hagin comés una infracció ad-
ministrativa relacionada amb el consum i la 
tinença d’estupefaents en llocs públics. |

Treballs en benefici de la 
comunitat
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Participació veïnal per triar el nom 
del nou espai cultural

EsPai cultural al carrEr dE la casa nova

| Notícies |

Des del 12 d’abril l’Oficina del barri està 
ubicada en unes noves dependències al car-
rer de Hermanas de la Virgen Niña. L’horari 
d’atenció és de dl. a dv. de 10 a 14 h, i de dt. a 
dj també de 16 a 19.30 h.

L’Oficina gestiona les actuacions del Projec-
te d’Intervenció Integral de Montornès Nord, 
que compta amb la subvenció de la Llei de 
millora de barris de la Generalitat.

A l’equipament, s’ofereixen serveis d’asses-
sorament a les comunitats de propietaris; de 
suport a la rehabilitació dels edificis del barri; 
d’orientació i inserció laboral; de seguiment 
a emprenedors, i de foment a la participació 
ciutadana i d’acció sociocultural.

A banda d’això, amb el suport de la Llei de 
barris, s’hi presten serveis oberts a tot el poble 
com el d’Informació i Atenció a la Dona (SI-
AD), de Mediació Ciutadana (SMC) i l’Oficina 
Municipal d’Acollida (OMA). |

BrEus

Es trasllada l’Oficina del 
barri i incorpora nous serveis

El nom del nou espai cultural ubicat 
al carrer de la Casa Nova, sortirà 
del procés de participació ciutadana 
que es du a terme durant aquest mes 
d’abril. Les entitats i associacions del 
poble han proposat tretze denomina-
cions d’entre les quals els veïns han 
d’escollir-ne una. L’equipament es 
presentarà oficialment el 27 d’abril 
en el marc d’una jornada de portes 
obertes amb activitats culturals.

L’elecció del nom del nou espai cultural es fa 
a través de la votació directa dels veïns majors 
de 12 anys que poden dipositar una butlleta 
amb la seva tria en urnes ubicades a diversos 
equipaments. Les entitats i associacions del 
poble han proposat 13 noms: Espai Cultural 
la Unión, Espai Cultural Pangea, Espai Cultural 
Mandala, Espai Cultural l’Acollida, Espai Cultu-
ral les Tres Creus, Espai Cultural Ponent, Espai 
Cultural Remença, Espai Cultural Mont-barri, 
Espai Cultural de la Ciutadania, Espai Cultural 
l’Univers, Espai Cultural Punt de trobada, Espai 
Polivalent i Espai Cultural Parellada.

L’Ajuntament i Sumitomo Bakelite col·laboren en la recuperació del camí 
fluvial del Congost. L’empresa Sumitomo Bakelite aportarà 3.500 euros al projecte de 
recuperació del camí fluvial del Congost, situat al marge esquerre del riu. El conveni entre 
l’Ajuntament i Sumitomo recull l’organització per part de la companyia d’una jornada social 
per als seus treballadors amb la voluntat d’ajudar en el condicionament del camí fluvial. |

El 27 d’abril, en la jornada de portes ober-
tes, es coneixerà el nom escollit. 

El nou centre s’ha condicionat per dur a 
terme activitats culturals, formatives i socials 
obertes a tot el poble, en el marc del Projecte 
d’Intervenció Integral de Montornès Nord. Té 
una sala polivalent amb capacitat per a 150 

persones equipada amb escenari, grades re-
tràctils, projector, equip de llums i so. També 
compta amb vestidors, una sala d’informàtica 
i formació i un vestíbul per fer-hi exposicions. |
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Me gusta mucho el 

servicio. No he visto otras guarderías del mu·

nicipio, pero ésta está muy bien. Pienso que la 

guardería es correcta relacionando el número 

de niños y profesoras. Me gusta el espacio, la 

amplitud y la luz.

José Pinilla
avi d’un inFant dE 13 
mEsos quE va a la llaR 
d’inFants Pública El 
llEdonER

A l’escola l’aprenentatge és personalitzat. El 

professorat t’assessora de manera individual i 

això és molt important. Feia falta un sòl especial 

per a les classes de ballet i ja l’han instal·lat. Per 

a mi, el servei és molt positiu.

maitE calvo
14 anys. assistEix a classEs 
dE dansa, tEatRE i música

El trato es muy humano, 

la gente es muy cordial. 

Hay algo más que una simple relación padres · 

centro. Me gustaría que agilizaran la recogida a 

la salida. Falta una zona techada para dejar los 

carros y no tener que entrar con ellos. Pero esto 

son cosas de logística.

albErto guardEño
PaRE d’un inFant d’un any 
quE va a la llaR d’inFants 
Pública El llEdonER

Serveis educatius municipals: el valor afegit de l’educació pública i de qualitat
Tant la Llar d’Infants Pública el Lledoner com l’Esco-
la Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, són dos 
exemples del que l’ensenyament no obligatori de qualitat 
aporta a la formació integral de les persones, des de la 
primera infància fins a l’edat adulta.

Una aposta local que es mantindrà, tot i les dificultats 
econòmiques i que, en conjunt, ha comptat aquest curs 
amb prop de 500 alumnes. Ambdós equipaments obriran 
durant el mes de maig les prematrícules i inscripcions per 
al curs vinent.

L’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula 
de Teatre i la Llar d’Infants el Lledoner són dos 
serveis públics locals que ofereixen ensenya-
ment no obligatori i que es financen, princi-
palment, amb les aportacions de l’Ajuntament 
i, en menor mesura, amb les quotes que pa-
guen les famílies i el cada vegada més reduït 
ajut per alumne que concedeix la Generalitat. 
Malgrat això, els dos serveis no han incremen-
tat els preus.

L’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de 
Teatre, que funciona des de fa 11 anys, és un 
dels pocs centres de Catalunya que imparteix 
les tres disciplines artístiques i que les inclou de 
manera integradora en la formació. El centre, 
amb 400 alumnes i una activa AMPA, participa 
en els actes socials i culturals que se celebren al actuació dE l’Escola dE música, dansa i aula dE tEatrE En El marc dE sant Jordi

Els serveis educatius municipals
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Les meves filles i jo estem molt contentes de 

l’escola de música. Una toca el piano i l’altra el 

violí. Jo destaco el tracte agradable del professo·

rat i de la direcció del centre. Crec que no li falta 

res a l’escola.

Karima guEnnoun
la sEva Filla salma 
chouRFi guEnnoun dE 10 
anys assistEix a classEs dE 
violí i dansa

Valoro poder hacer teatro 

en Montornés porqué si 

tuviera que ir a otra población, yo seria la primera 

que no iría. Llevo 10 años haciendo teatro aquí. 

Me gustaría que el equipo del teatro funcionara 

mejor: la iluminación, el telón, el sonido y las 

instalaciones.

maribEl baladEs
48 anys. assistEix a classEs 
dE tEatRE

Tener un espacio habilitado sólo para músicos es 

muy importante. Además el profesorado es muy 

amable. Me gustaría que en la escuela de música 

se hicieran cursos de DJ con personal cualificado.

manuEl cámara 
14 anys. assistEix a classEs 
dE guitaRRa

Serveis educatius municipals: el valor afegit de l’educació pública i de qualitat

PrimEr contactE amb la Pintura dEls infants a la llar El llEdonEr.

Abril 2013

poble i col·labora amb altres escoles i entitats.
Pel que fa al projecte musical, seguit per 250 

alumnes, s’adapta de manera individualitzada 
als usuaris de qualsevol edat. La formació no es 
limita al solfeig, sinó que incorpora altres mè-
todes i l’ús de les noves tecnologies, a les quals 
també es dediquen cursos especialitzats. L’es-
cola organitza periòdicament cursets i tallers 
de curta durada sobre instruments o temes 
monogràfics.

En el cas de la Dansa, es tracta de dotar els 
estudiants, aquest curs gairebé un centenar, 
d’eines per al coneixement del propi cos i de 
les possibilitats motrius i expressives. 

Finalment, l’Aula de Teatre que compta amb 
65 alumnes, a més d’ensenyar les tècniques te-
atrals bàsiques, treballa aspectes comunicatius, 
expressius i de relació que també transporta a 
les classes que s’imparteixen fora de l’Aula a en-
titats locals o a col·lectius concrets.

El termini de prematrícula per al curs vinent 
a l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de 
Teatre romandrà obert de l’1 al 15 de maig,

La llar d’infants, un espai de descoberta
Aquest curs la Llar d’Infants el Lledoner ha co-

bert gairebé les 82 places disponibles. El projec-
te municipal per a l’educació infantil no obliga-
tòria (de 0 a 3 anys), engegat l’any 2005, va més 
enllà de cobrir les necessitats bàsiques dels més 

petits. D’una banda, el Lledoner treballa amb 
els infants aspectes cognitius de si mateix, dels 
altres i de l’entorn, i, d’altra banda, planteja una 
relació directa i participativa amb els pares.
El termini d’inscripció per al curs vinent roman-
drà obert del 6 al 17 de maig. |
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cobErta dE l’EscriPtura signada El 18 d’agost dE 1949 EntrE Els cinc 
ProPiEtaris i l’alcaldE tomàs lloncH. ammv, 3.2.1.2. cx 796.

Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

La mina d’en Pallarès és una excavació 
construïda sota terra per captar aigües i 
aconduir-les per a usos agrícoles i domès-
tics cap al nucli de població de Montor-
nès. La mina té uns 30 m de llargada i en 
una tercera part està revestida d’obra. Es 
troba al subsòl de la vinya d’en Pepet Xic, 
situada entre can Sala i la casa de Torre So-
la, a mig kilòmetre de la sagrera del poble 
antic.

Entre els ceps de la vinya hi ha un regis-
tre que ens permet veure el nivell d’aigua. 
A partir d’aquest punt, una conducció de 
459 metres, fins fa poc, traslladava l’aigua 
cap al repartidor principal del poble que 
estava situat a la planta baixa de les anti-
gues escoles a la plaça de Pintor Mir. 

Des d’aquest dipòsit es distribuïa l’ai-
gua cap a les fonts públiques situades als 
carrers del poble, en unes èpoques en què 
la majoria de cases no tenien aigua corrent. 
Hi havia fonts al carrer d’Antoni d’Argila, d’en 
Capella, de Sant Isidre, al carrer Estrella, a la 
plaça, a la façana de cal fuster, de cal Vermell i 
al pont de la Mandra. 

De mines n’hi havia moltes al terme, i tot 
gràcies a les riques conques palplantades en-
tre la serralada i el riu Mogent. Quan plovia 
una part de l’aigua s’escolava pels torrents, 

Papers que parlen d’aigua de mina

però l’altra fornia les capes freàtiques per ves-
sar per les fonts o filtrar-se cap a les mines. 
Abans que l’aigua potable ens arribés del Ter, 
Montornès es refiava cent per cent dels pous 
i les mines.

La d’en Pallarès és de l’Ajuntament des de 
1923. Va comprar-la per 4.500 pessetes al 
barceloní Antoni Sitges. Com que l’any 1939 
aquest senyor parcel·là i vengué la seva finca 

a diversos nous propietaris, l’Ajuntament 
va voler signar un acord amb tots ells per 
tal d’actualitzar l’acord registral i ratificar 
el règim de servituds que comportava el 
pas de la conducció per les terres de ca-
ràcter privat.

L’acord es va signar davant notari l’any 
1949 i és vigent. Els cinc propietaris d’ales-
hores (Josep Maymó, Joan Altimira, Vi-

cenç Altimira, Pau Fàbregas i Joan Costa) 
reconeixen el dret de pas del consistori, el 
qual es compromet a indemnitzar-los en 
cas que les obres de manteniment de la 
mina causin danys.

Desconeixem quan va ser construïda la mi-
na d’en Pallarès. Gràcies a les escriptures con-
servades a l’Arxiu Històric, sabem que l’Ajun-
tament, preocupat per garantir el proveïment 
d’aigua a tothom, adquirí la mina per abastir 
les fonts públiques. Amb la creixent urbanit-
zació, la mina resta abandonada. Si en un fu-
tur ens fallés el Ter, podríem retornar a l’aigua 
de mina? Segur que seria un producte dels 
que avui anomenem “de proximitat”. |

L’Ajuntament va 
adquirir la mina per a 
abastir les fonts i garantir 
l’aigua a tothom
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A l’abril, la cultura envaeix 
Montornès
La literatura, la dansa, el teatre, la 
música, el cinema, la pintura, el pa-
trimoni i la memòria històrica pro-
tagonitzen un programa que, en con-
junt, recull més d’una quarantena 
de propostes.

Amb l’arribada de la primavera, diversos de-
partaments de l’Ajuntament i entitats culturals 
del poble organitzen durant el mes d’abril un 
seguit d’activitats, més de quaranta, que s’han 
englobat en el programa “Abril Cultural”.

Tota la programació ha quedat recollida en 
un fullet que s’ha fet arribar a les cases. També 
es pot consultar íntegrament al web munici-
pal www.montornes.cat.

Per al Dia de Sant Jordi, al costat de les 
parades de roses i llibres que s’ubicaran a la 
plaça de Pau Picasso, es mantenen propostes 
com la Marató de Contes familiars, que arri-
ba a la VII edició, les sardanes i el lliurament 
de premis del X Concurs de Punts de llibre. 
L’endemà, dia 24, se celebrarà al Pavelló Muni-

cipal d’Esports l’onzena Cantata de Sant Jordi 
amb els alumnes de 4t de primària de les es-
coles de Montornès i de l’Escola Municipal de 
Música, Dansa i Aula de Teatre.

Recuperant la memòria històrica
Entre les activitats programades per a 

aquest mes, n’hi ha de diverses dedicades a la 
commemoració: el 14 d’abril, del 82è aniver-
sari de la Proclamació de la II República. L’as-
sociació “14 d’abril, recuperem memòria per 
recuperar drets” ha organitzat per a aquest 
dia la projecció d’un documental sobre les 
brigades internacionals i un concert al Teatre 
Municipal amb Luis Pastor i Lourdes Guerra. 
Formant part de l’acte, la Coral de la Lira in-
terpretarà “El cant del Poble” i durant tot el dia 
cantaran Caramelles pels carrers de Montor-
nès. A més, fins al 27 d’abril, es pot visitar a la 
Galeria de Can Xerracan l’exposició Homenat·
ge a Elisabeth Eidenbenz, cedida pel Memorial 
Democràtic de la Generalitat de Catalunya, 
que parla sobre la Maternitat d’Elna. |

la columna dE l’Entitat

Estimats Gegants,

Ja fa uns quants anys que vau néixer... 
El vostre va ser un part gloriós i ple de 
joia. Quan els cartells anunciaven: “Mon-
tornès està de part. De part de qui? De 
part de dos”

Ningú no sabia de què anava allò. 
Quan us vaig conèixer, em vau enamo-
rar... “Què macos que són!”, “I com ballen!”, 
tothom comentava el mateix.

Jo sempre us he mirat a la cara quan 
doneu voltes i voltes sobre aquells peus, 
que no sabem de qui són. Gairebé no ens 
fixem en la persona que surt de sota de 
les vostres pesades faldilles i que, al llarg 
d’aquests anys, s’hi ha deixat tanta suor 
i tantes llàgrimes, a vegades d’alegria, 
perquè el ball ha sortit bé o per haver 
donat vint voltes en lloc de les deu del 
ball anterior. I també llàgrimes de pena, 
quan el cos diu que ja no pot més, i ha 
hagut de deixar la colla perquè no pot 
fer-vos ballar.

Aquesta gent té una veritable fal·lera 
gegantera, inverteix moltes hores de la 
seva vida personal per treure-us en les  
cercaviles d’arreu de Catalunya, passant 
fred i calor, sense demanar res, només 
per la satisfacció de dir:

 “Jo sóc Geganter”
Per això jo us vull felicitar a vosaltres, 

Gegants, i sobretot a vosaltres, gegan-
ters, els que vau ser-ho, els que ho sou i 
els que ho sereu.

Gràcies pel vostre esforç i gràcies per 
fer-nos gaudir dels nostres Gegants.

Colla de Geganters de Montornès
del Vallès

Carta als Gegants de 
Montornès
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La imatge de l’Olimpíada Escolar sortirà, un 
any més, de la creativitat dels alumnes de 
primària. El VII Concurs de dibuix esportiu fixa 
tres categories per als cicles inicial, mitjà i su-
perior. Els guanyadors s’enduran un premi de 
100 euros en material esportiu i el guanyador 
absolut, a més, serà la imatge de l’esdeveni-
ment. El 29 de maig es farà el lliurament de 
premis i una exposició al Teatre. |

BrEus

VII Concurs de dibuix 
esportiu de primària

En poc més de cinc mesos de vida el Tri-
atló Montornès ja ha començat a conrear els 
primers èxits. Iván Limia va aconseguir el 24 
de març el primer podi de l’entitat en la Lliga 
Catalana de Duatló, amb un bronze. D’altra 
banda, Gabriel Bossy, es va proclamar el 3 de 
març, Campió de Catalunya de Duatló de car-
retera en categoria cadet. |

Primers èxits esportius
del Triatló Montornès

900 espectadors en el Torneig 
Vallès Visió celebrat a Montornès

Els alevins i els benjamins del CF 
Mollet es van proclamar campions 
del IV Torneig de futbol Vallès Visió, 
disputat els dies 28 i 29 de març, a 
Montornès. El CF Montornès va ser 
quart en categoria benjamí.

El Club Futbol Montornès ha estat l’organit-
zador del IV Torneig de futbol Vallès Visió de 
les categories aleví i benjamí celebrat els di-
es 28 i 29 de març. Prop de 900 persones van 
seguir els dos dies de competició a la Zona 
Esportiva Municipal.

En cada categoria van jugar vuit equips de 
la comarca: CF Montmeló Unió Esportiva, CF 

Mollet UE, CF Parets, CF Martorelles, UD Lour-
des, UE Sant Fost CF, CF La Roca-Penya Blanc-
Blava, i CF Montornès. El UE Navarra Gatze 
Berriak va ser el club forani convidat.

La final dels alevins entre el CF Mollet i CF 
La Roca Penya Blanc-Blava va acabar amb el 
resultat de 3 a 2. Per segona vegada, en la his-
tòria del torneig, els molletans van aconseguir 
la victòria en el darrer partit. El tercer lloc va ser 
per al CF Parets i el quart per al UD Lourdes. 

En la categoria benjamí, el CF Mollet ja gua-
nyava per 3 a 0 en la primera part al UE Navar-
ra Gatze Berriak. El resultat de la final va ser un 
contundent 4 a 0. El CF Martorelles va quedar 
tercer i el CF Montornès quart. |

Foto:	J.A.	JiMénez

Els intEgrants dE l’EquiP Junior dE cros dEl ca montornès. (foto cEdida PEl ca atlEtismE)

El dibuix guanyador dE l’any Passat, obra dE dawit contrEras
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Montornès, un poble en moviment

El mes de març la Coordinadora contra les 

retallades va organitzar una nova mobilització per 

demanar la reobertura de les urgències nocturnes al CAP de Montornès. 

Aquest cop va ser una caravana i va comptar amb una seixantena de 

cotxes que amb pancartes i cartells van recórrer part de la comarca.

Per altra banda, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha tancat 

dues dacions en pagament al nostre poble en les darreres setmanes i 

estan treballant molt dur per la llarga llista de casos que hi ha. I a l’Edu·

cació sembla que es preveuen mobilitzacions organitzades per les AMPA 

contra les retallades que estan patint les escoles.

Amb la perspectiva que s’obre amb l’esborrany de la reforma dels 

ajuntaments, impulsada pel govern central, no hem de descartar 

començar a pensar en mobilitzacions per defensar l’Ajuntament, com a 

primera institució propera als ciutadans i dels serveis que presta als veïns 

i veïnes.

Montornès està en peu de lluita per recuperar tot allò que ens han 

pres. De fet, sempre hem hagut de lluitar per aconseguir tots els serveis 

que hem tingut fins ara, i tot i que tenim una base conscient i activa, 

davant de l’atac que ens han presentat, cal sumar més esforços, més 

entitats, més joves, més grans... 

És un atac personal a cadascú de nosaltres i només amb la força de 

tot el poble en moviment podrem fer la pressió suficient per canviar la 

situació. Per això us demanem que participeu de la rebel·lia de manera 

organitzada.

La dejadez en la participación ciudadana

Estamos en unos momentos de pérdida de valores y 

de desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos. 

Está flotando cada día más la corrupción en este país. Personajes que se  

han apuntado a los partidos políticos simplemente para enriquecerse, 

ellos y sus familias. Ahora todo está llegando a su fin. Aunque la justicia 

sea lenta, cada uno deberá tener su debido castigo, con penas de cárcel 

incluidas.

Hace falta una serie de reformas, en todos los sentidos, para volver 

a recuperar la confianza de los ciudadanos, ¿cómo hay que hacerlo? 

Con pactos, con acuerdo de todas las fuerzas políticas, actuando con 

firmeza.

En la participación ciudadana, el equipo de gobierno local ha puesto 

en marcha las audiencias públicas, pues, se está demostrando mes a 

mes que han ido al fracaso absoluto. La gente es conciente que no son 

vinculantes y los temas, como los presupuestos, cuando llegan está todo 

cerrado. La participación ha sido cero. A ellos ya les va bien porqué no 

creen verdaderamente en ella. Hubo en el anterior mandato una gran 

participación ciudadana como en el caso de los “Presupuestos Participa·

tivos” en que participaron más de 1.000 personas. Pues bien, los boys de 

pensamiento único se lo han cargado, finiquitado. Ahora les toca recti·

ficar, volver a recuperar la participación ciudadana, no sólo la de simple 

imagen, sino la que vuelva a ilusionar a los vecinos del municipio.

L’ alcalde vulnera drets fonamentals

El dia 21 de març de 2013 a les 20.30 hores es 

va convocar un Ple Extraordinari Urgent per a la creació d’una empresa 

municipal, modificacions no urgents del pressupost prorrogat munici·

pal, el Pressupost i l’aprovació de la plantilla i dels llocs de treball 2013 .

Són expedients d’especial transcendència municipal i política i la llei 

permet als regidors el seu estudi durant almenys dos dies hàbils, ja que 

en un estat democràtic és cabdal tant la informació com el debat, però 

l’alcalde convoca plens extraordinaris urgents en la seva majoria, evitant 

la participació ciutadana i vulnerant la possibilitat d’exercir el control 

polític per part del principal grup de l’oposició.

El pluralisme polític exigeix que qualsevol votació hagi tingut un 

debat en què s’ofereixi de manera efectiva la possibilitat d’intervenció 

als representants de totes les opcions polítiques i, en aquest cas, el grup 

municipal socialista no ha disposat de la mateixa informació que la 

resta de grups municipals, PP i CiU, que van rebre informació prèvia 

relativa als pressupostos.

La majoria absoluta els està conduint a un autoritarisme utilitzant sis·

temàticament l’excusa de la urgència per convocar plens extraordinaris 

vulnerant els drets dels regidors a participar de forma correcta. Aquesta 

és la seva manera de fer política.

Convergència i Unió i el pressupost 
municipal de 2013

Aquests dies se sentirà a parlar del nou pressupost per 

a aquest 2013, un munt de números i de partides, moltes de les quals 

es podem debatre. El nostre grup polític va apostar aquest any per una 

congelació dels impostos municipals, crèiem que era un bon moment 

per ajustar les despeses municipals i no la despesa en impostos dels 

nostres veïns. El resultat: que pagarem més en impostos directes (IBI, 

vehicles, guals) i menys en taxes municipals (aquells que es paguen per 

un servei realitzat, escola bressol, escola de música, etc.).

Sempre s’ha pensat que l’Ajuntament, com a administració més pro·

pera al ciudatà, hauria de  lluitar pels interessos del seus veïns. Per posar 

un exemple, nombrosos ajuntaments i associacions de consumidors 

estan reclamant a la Direcció General del Cadastre fer una revisió dels 

valors cadastrals per adaptar·los a la realitat del mercat actual. Saben 

que per llei s’han de revisar, i que la llei permet un canvi dels valors als 

cinc anys per causes extraordinàries. Creiem que a Montornès del Vallès 

aquestes causes es reuneixen en molt casos. La revisió cadastral no so·

lament afecta al pagament del IBI sinó també serveix de base per pagar 

Impostos de Successions o Transmissions Patrimonials. 

L’espai de què disposem no permet comentar més punts del pressu·

post, per futures edicions n’anirem parlant.

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

| Agenda |

| 14 d’abril |
Acte en commemoració de la proclamació de la II Repú-
blica
A les 17.30 h, al Teatre Municipal

I Concurs “Dia Mundial de l’Art”
De 10 a 19 h, a la plaça de Pau Picasso

| 18 d’abril |
Montornès llegeix Comadira
A les 18 h, al parc dels Castanyers

| 19 d’abril |
Presentació del llibre “Llevadores en acció: llevant nadons, 
lligant melics” d’Encarna Gascón
A les 19 h, a la sala d’actes de la Parròquia Sant Sadurní

| 20 d’abril |
Cinefòrum del CEMV: “Molt soroll per no res”
A les 18 h, a la Sala Stoping

| 21 d’abril |
V Mostra de teatre. Representació de “El circo de la ilusión” 
d’ASPAHID
A les 18 h, al Teatre Municipal

| 22 d’abril |
Presentació del segon número de la revista “Dalmanla”
A les 19.30 h, a la Biblioteca

| 25 d’abril |
Club de lectura fàcil en català: “L’amic retrobat”
A les 9.30 h, a la Biblioteca

| 27 d’abril |
Presentació oficial de l’espai cultural de Mon-
tornès Nord
Jornada de portes obertes de 10 a 18.30 h

| 28 d’abril |
Festa de la Dansa. Dia Internacional de la Dansa
A les 18,30 h, a la pl. de Pau Picasso (en cas de pluja al Teatre Municipal)

| 30 d’abril |
L’Arxiu Municipal, 10 anys
A les 19 h, a l’espai cultural de Montornès Nord

EXPOSICIONS
Del 12 al 27 d’abril
“Homenatge a Elisabeth Eidenbenz” (La maternitat d’Elna)
De dimecres a dissabte, de 18.30 a 20 h, a la Galeria de Can Xerracan

Del 23 al 26 d’abril
“La poesia de la imagen” de Dionisio Portela
D’11.30 a 13.30 h i de 15.30 a 20.30 h, al Casal de la Gent Gran de 
Montornès Centre

Fins al 19 d’abril
Pintures d’Encarna Salinas i Elena Robleda
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h, a la Sala Riu Mogent 
del Casal de Cultura

Punts de llibre de Sant Jordi
Del 24 d’abril al 3 de maig, a la Biblioteca
Del 6 al 10 de maig, al Casal de Cultura
Del 13 al 17 de maig, al CJ Satèl·lit


