
Obres i manteniment per a 
la millora de l’espai públic

Durant l’any 2012, la Brigada d’Obres Municipal va fer més de 1.000 inter-
vencions a la via pública per al manteniment i senyalització de carrers, per 
al condicionament dels espais públics com ara parcs i jardins, i en diverses 
obres d’urbanització.

Es tracta de serveis de neteja, paleteria, electricitat, jardineria i pintura, 
entre d’altres. Dels primers mesos de 2013, destaquen l’acabament de la 
urbanització del Parc del torrent de Vinyes Velles i l’enjardinament de la 
rotonda del carrer de Carles Riba.
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crèdits

Segur que heu sentit alguna vegada comentaris despectius sobre el compor-

tament personal de molta gent a l’hora de mantenir nets els carrers, en la gestió 

particular de les escombraries, quan s’aparca el cotxe malament, o sobre els excrements dels gossos i 

les persones que no els recullen. El comentari fàcil i massa freqüent acaba sent que, com que es paguen 

impostos, que s’encarregui l’Ajuntament, com si la via pública no fos de ningú, i això no és cert, pertany al 

poble. Us pertany a vosaltres.

Naturalment l’Ajuntament és l’encarregat dels serveis bàsics de neteja viària, de la recollida d’escom-

braries i de moltes d’altres tasques, així com del manteniment i reparacions dels carrers i places. I, és 

clar, tot això ho paguem tots els veïns i veïnes. Però, el resultat final, el fet de tenir o no carrers nets, sense 

brutícia de cap tipus (ja m’enteneu), és una responsabilitat compartida.

Millorar tot plegat és possible si cadascú assumeix que val la pena contribuir amb la seva petita part. 

No caldrà que ningú ens ho digui i ho farem per voluntat pròpia, per consciència. A més, d’aquesta forma 

s’aconsegueix abaratir els costos dels serveis i dedicar els diners a altres actuacions socials, molt més 

importants en aquests moments.

Tenim una brigada municipal magnífica, que manté i repara els carrers, que arregla els jardins i 

realitza nombroses obres de millora de la via pública. Aquestes petites actuacions del dia a dia fan de 

Montornès un lloc encara més encantador, i estalvien també molts diners públics. Per això és important 

que tothom conegui i valori aquesta tasca, i es comprometi també a ajudar.

Només l’exigència individual i col·lectiva, comunitària, farà que millorem de veritat. A tothom li moles-

ten els carrers bruts, els excrements dels gossos, els cotxes aparcats a les voreres, els arbres trencats, o la 

brossa fora de lloc. Així que posem-nos tots plegats a millorar-ho. Junts és possible.

José A. Montero. Alcalde

Responsabilitat compartida

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5
FORN  BALCELLS FONTCUBERTA FONTCUBERTA FONTCUBERTA

6 7 8 9 10 11 12
YÁÑEZ  BALCELLS FORN FONTCUBERTA MORENO MORENO MORENO

13 14 15 16 17 18 19
 BALCELLS FORN FONTCUBERTA MORENO YÁÑEZ YÁÑEZ YÁÑEZ

20 21 22 23 24 25 26
FORN FONTCUBERTA MORENO YÁÑEZ  BALCELLS  BALCELLS  BALCELLS

27 28 29 30 31
FONTCUBERTA MORENO YÁÑEZ  BALCELLS FORN

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 maig

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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Montornès obté ajut de la Diputació 
per condicionar equipaments

Una de les intervencions subvencionada 
per la Diputació, i inclosa a l’apartat de re-
habilitació d’equipaments, és la que preveu 
la reforma dels edificis de les antigues esco-
les (aules Pintor Mir) i de can Saurina. Com 
actuació conjunta, han obtingut del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat de la Diputació 330.000 euros del 
total de l’ajut concedit, que s’ha fixat en 
750.000 euros.

En ambdós casos les obres de reforma 
preveuen, entre d’altres actuacions, la re-
modelació de l’espai, dels serveis sanitaris, 
la renovació de la instal·lació elèctrica i la de 
l’aigua, la climatització, el muntatge d’un as-
censor i l’adaptació de les dependències per 
a persones amb mobilitat reduïda.

La Diputació també farà una aportació 
econòmica de 130.000 euros per a la rehabi-
litació del Teatre Municipal.

Equipaments de nova creació
L’Ajuntament comptarà amb una subven-

ció de 180.000 euros del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per 

a la construcció d’una pista polivalent co-
berta amb un edifici annex (vestidors) que 
pugui acollir tant la celebració d’activitats 
com d’esdeveniments públics i de caire so-
cial i festiu.

L’import de 80.000 euros es destinarà a la 

creació d’una passera per a vianants sobre el 
riu Mogent per connectar Montornès Nord 
amb serveis bàsics i amb Montornès Centre.

Finalment, el darrer projecte està relacio-
nat amb la conservació i millora de camins 
públics i de carril bici. |

can saurina

Mitjançant el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Mu-
nicipis de Qualitat, la Diputació de Barcelona ha conce-
dit al poble l’ajut de 750.000 euros per tirar endavant 

cinc projectes. Tres s’emmarquen en la creació o rehabi-
litació d’equipaments i d’infraestructures, i els dos res-
tants tenen a veure amb el manteniment i la conservació.
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Ja es poden sol·licitar a l’Ajuntament els ajuts 
per al pagament d’obligacions tributàries. 
Aquesta prestació es destina a famílies amb 
dificultats, sempre que es compleixin els re-
quisits i que els rebuts no tinguin cap bonifi-
cació inclosa en les ordenances fiscals. |

BrEus

Ajuts per pagar obligacions 
tributàries

La Diputació ha aturat les obres a la cruïlla 
de la BV-5001 i la BV-5156, a tocar del pont 
sobre el Besòs, per solucionar alguns pro-
blemes tècnics sorgits durant els primers 
treballs. Entretant, s’ha restablert el pas pel 
camí fluvial que es va tancar fa unes setma-
nes. El projecte inclou el disseny d’un carril 
de gir a l’esquerra, d’una vorera fins a la pa-
rada de l’autobús en direcció a Montornès i 
d’un itinerari per a vianants fins al Pla de Can 
Bosquerons. |

S’aturen les obres entre
la BV-5001 i la BV-5156

Cloenda del taller de memòria als Casal de la Gent Gran. Durant el mes d’abril es 
va celebrar, als dos Casals de la Gent Gran, la cloenda del taller de memòria que es va iniciar 
al gener i que ha comptat enguany amb la participació d’una quarantena de persones, 
d’entre 55 i 84 anys. |

Dona’t a conèixer!
Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem
654 368 974
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Un total de 25 veïns en situació d’atur que 
han participat en la formació de Cobega van 
rebre, a final del mes d’abril, els diplomes i 
les acreditacions dels cursos de manipulador 
d’aliments i de conductor de carretó elevador.
Dels 25 participants, 5 ja treballen en la línia 
d’envasament de vidre de la planta de Mon-
tornès i 18 s’incorporaran a la plantilla durant 
la campanya d’estiu que comença aquest 
mes de maig. |

BrEus

Cloenda de la formació
de Cobega

Durant l’abril un segon grup d’usuaris de 
la borsa de treball, d’entre 16 i 30 anys, s’ha 
incorporat al dispositiu d’inserció laboral ju-
venil que impulsa l’Ajuntament. El programa 
arriba en total a un centenar de joves. L’ob-
jectiu és capacitar-los per a la recerca de 
feina amb formació i la realització de pràcti-
ques a empreses. |

40 joves més s’incorporen al 
programa d’inserció laboral

Preinscripcions per al curs 2013-
2014 del Pla de Transició al Treball

Fins al 17 de maig romandrà ober-
ta la preinscripció pel PTT. La for-
mació és gratuïta i s’adreça a joves 
d’entre 16 i 21 anys que no tenen el 
GESO i que volen treballar o cursar 
un cicle formatiu de grau mitjà.

El Pla de Transició al Treball (PTT) imparteix 
dos cursos de formació professional: auxiliar 
d’hoteleria, de cuina i serveis de restaurant i 
de bar; i auxiliar de fabricació mecànica. Cada 
especialitat consta de dos mòduls obligato-
ris. Un és específic de cada perfil mentre que 
l’altre és comú i pretén donar les eines acadè-
miques necessàries per continuar formant-se 
i orientar els estudiants en l’àmbit personal i 
professional.

Els alumnes que, un cop cursat el PTT, 
vulguin continuar estudiant un cicle forma-
tiu de Grau Mitjà o bé obtenir el graduat en 
ESO podran gaudir d’algunes exempcions en 
aquests estudis.

Les classes del PTT comencen a l’octubre 
i acaben al juny. Les pràctiques a empreses 
s’inicien el mes de març.

Les preinscripcions per al curs vinent es po-
den formalitzar fins al 17 de maig, de 8 a 14 h, 
a la seu del Pla de Transició al Treball (Masia del 
Molí), situada al número 7 de l’avinguda Icària.

El PTT és una modalitat específica del Pro-
grama de Qualificació Professional Inicial, que 
depèn del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, i es desenvolupa amb la col-
laboració de l’Ajuntament. |

Foto:	ceDiDa	pel	ptt

alumnes del mòdul d’auxiliar de fabricació mecànica

lliurament de diPlomes a la sala d’actes de l’ajuntament
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Ajuts perquè infants i joves 
participin en les activitats d’estiu

actiVitat del casal d’estiu (2012)

| Notícies |

Del 27 de maig al 7 de juny roman-
drà obert el termini de sol·licitud 
dels ajuts per a les activitats d’es-
tiu. La subvenció per a les colònies 
d’estiu es pot demanar fins al 28 de 
juny.

Les sol·licituds dels ajuts perquè infants i 
joves puguin participar en les activitats d’es-
tiu de lleure, esportives, culturals i de conei-
xement de la natura es poden presentar a 
l’Ajuntament del 27 de maig al 7 de juny. La 
petició d’ajut a les colònies es pot lliurar fins 
al 28 de juny. 

Abans de presentar la demanda, s’ha d’ha-
ver formalitzat la matrícula. La petició ha 
d’anar acompanyada de la documentació 
que acrediti que es reuneixen els requisits exi-
gits per accedir a la subvenció.

Un dels requisits econòmics és que els in-
gressos mensuals per membre de la unitat 
familiar no superin els 548,50 euros, corres-
ponents al 85% del Salari Mínim Interprofes-
sional (645,30 euros/mes o 7.743,60 euros/
anuals) El sol·licitant tampoc ha d’haver rebut 
de l’Ajuntament ajuts superiors a 2.000 euros 
durant el mateix any natural.

L’import de l’ajut no serà superior al 90% del 
cost de l’activitat susceptible de subvenció. |

El Casal d’estiu, adreçat a infants a par-
tir de P-3 fins 1r d’ESO acabat, es durà a 
terme a l’Escola Mogent, del 25 de juny 
al 26 de juliol amb opció de perllongar-
lo, segons la demanda, el mes d’agost i la 
primera setmana del mes de setembre. La 
inscripció s’obrirà el 27 de maig i es tanca-
rà el 7 de juny. 

En el cas del Casal de Natura d’Estiu, l’ac-
tivitat està dedicada a joves de secundària, 

i es farà a partir de l’1 de juliol al Casal de 
Cultura i a l’entorn natural del curs fluvial 
del riu Mogent.

Finalment, l’edició XXXII de les Colòni-
es d’estiu se celebrarà del 27 de juliol al 3 
d’agost, a la casa de colònies Can Ferrer, 
situada al poble de Porqueres. Els destina-
taris són infants i joves des de P-5 fet a 2n 
d’ESO acabat. Les inscripcions s’han de for-
malitzar a partir de l’1 de juny.

Oferta d’activitats d’estiu 2013
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Amb educació, educació 

i educació. Primer comen-

çant per un mateix i després amb la resta. Hem 

de tenir educació totes les persones. Es necessita 

respectar tot el que tenim al voltant perquè 

és nostre i sinó ho fem nosaltres qui en tindrà 

cura? Educació i respecte.

Núria PardiNa OrlaNd 
54 anys

Educar a los niños desde 

la familia y la escuela. Se 

debería enseñar la fun-

ción de las papeleras, y a los señores que escupen 

por la calle a que no lo hagan. 

En cuanto a las fiestas y celebraciones públicas, 

iría muy bien unos baños portátiles para evitar 

que las esquinas y otras zonas huelan a pipi.

BegOña MalO ruiz 
46 anys

Hace falta un poco más de civismo, más vigilan-

cia y más papeleras. En este pueblo hay pocas 

papeleras. Vigilar los espacios públicos un poco 

más. Pero sobre todo siendo todos más cívicos.

SuSaNa garcía MartíNez
38 anys

Tirando las cosas a la papelera, y siendo mejores 

ciudadanos. Es necesario que todos seamos 

mucho más limpios y cuidadosos porqué a veces 

las calles están sucias.

JOSé MaNuel garcía 
rOvira
38 anys

Habitualmente colaboro 

cuando veo cosas que no 

están bien. Denuncio en el ayuntamiento para 

que hagan seguimiento. Creo que debería haber 

más vigilancia en los parques. Porque los perros 

en los parques infantiles deberían estar prohibidos 

totalmente.

FraNciScO góMez 
Márquez 
67 anys

Lo principal sería concienciar a la gente para 

que fuera más cívica. Y también sería interesante 

poner más papeleras y servicio de limpieza en 

general, y algo más de vigilancia.

FraNciScO garcía Ortiz
61 anys

Espais públics: treballar cada dia per construir i mantenir el que és de tots
Durant l’any 2012, la Brigada d’Obres Municipal va fer 
més de 1.000 intervencions a la via pública per al manteni-
ment i senyalització de carrers, per al condicionament dels 
espais públics com ara parcs i jardins, i en diverses obres 
d’urbanització.

Es tracta de serveis de neteja, paleteria, electricitat, jardi-
neria i pintura, entre d’altres. Dels primers mesos de 2013, 
destaquen l’acabament de la urbanització del Parc del tor-
rent de Vinyes Velles i l’enjardinament de la rotonda del 
carrer de Carles Riba.

Des del Departament d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament s’atén la conservació de la via pú-
blica, la senyalització i el manteniment de car-
rers, i també el condicionament dels edificis i 
dels espais públics perquè puguin ser utilitzats 
en òptimes condicions.

En aquest àmbit, durant l’any 2012, la Briga-
da d’Obres Municipal va realitzar més de 1.000 
intervencions a la via pública, prop de 600 per 
a reformes i adequacions als edificis públics 
(centres escolars, instituts, llar d’infants i equi-
paments diversos) i ha executat directament 
obres incloses al Projecte d’Intervenció Integral 
de Montornès Nord. 

En el marc d’aquest programa, i amb l’objec-
tiu d’estalviar recursos, els operaris de la Brigada 
han dut a terme la construcció de rampes (a la treBallS de JardiNeria a la illeta Situada al carrer de carleS riBa

FeiNeS de reNOvació de la zONa de JOcS de la Plaça de leS FeixeS

Com es pot col·laborar en la millora dels carrers, dels espais públics i dels parcs i jardins?

Maig 2013

plaça del Primer de Maig, a l’avinguda del Riu 
Mogent...) i de murs (al carrer de la Llibertat) per 
suprimir barreres arquitectòniques. Relacionat 
amb el Pla de millora de barris, s’han condici-
onat, aquest any 2013, les noves dependències 
de l’Oficina del barri i s’han urbanitzat els acces-
sos al nou Centre Cultural Montbarri.

Altres serveis de conservació i logística
Dos operaris de la Brigada Municipal dedi-

quen un 15% de la seva jornada diària a l’ober-
tura i manteniment del cementiri municipal. A 
aquesta tasca s’han de sumar els treballs com-
plementaris que fan en els serveis funeraris.

Al marge de la conservació dels edificis i dels 
equipaments municipals, es comptabilitzen 
també les intervencions de logística que tenen 
a veure amb l’organització d’actes i esdeveni-
ments al municipi. Per exemple, els sis primers 
mesos de 2012 es van fer 49 intervencions per 
cobrir les necessitats d’infraestructures de les 
festes de Reis, de Sant Jordi i de Carnaval; de les 
mostres i fires comercials, i de diversos esdeve-

niments als centres escolars i als equipaments 
municipals. També s’inclouen els preparatius de 
Festa Major.

Actuacions previstes aquest any
A partir de les properes setmanes, està previst 
que la Brigada d’Obres Municipal assumeixi els 

treballs de conservació de l’enllumenat públic 
del poble. Feina que s’afegeix a les intervenci-
ons programades a les zones de jocs de la pla-
ça de les Feixes i de la plaça de Pau Picasso, i a 
l’àrea de patinatge (skate board) de l’avinguda 
de Barcelona, situada al costat de l’Institut Vi-
nyes Velles. |
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una dE català, si us plau!

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

Tothom que ha estudiat català algun cop, té present les NORMES 
D’ACCENTUACIÓ que li van ensenyar. Fem memòria: 

Paraules agudes (la tònica és l’última síl·laba). S’accentuen les aca-
bades en vocal (tret de les acabades en diftong), -as, -es, -is, -os, -us, 
-en, -in.

Paraules planes (la tònica és la penúltima síl·laba). S’accentuen les 
que no acaben en cap de les terminacions anteriors.

Paraules esdrúixoles (la tònica és l’antepenúltima síl·laba). S’accen-
tuen sempre. 

Però hi ha tot un seguit de paraules que s’acostumen pronunciar 
malament, la majora dels casos per interferència del castellà, i que, 
per tant, s’acaben accentuant malament. 

Avui ens centrem en les PARAULES AGUDES. Alguns mots del 
món de l’esport que van passar de l’anglès al català tenen tònica 
l’última síl·laba: futbol, handbol, hoquei i criquet, per tant no duen 
accent gràfic. També són mots aguts alguns noms propis com Mu-
nic, Nobel, Tibet o Zuric. I d’altres com radar, xassís, tiquet, handicap, 
zenit, interval, xandall, etc.

El català al comerç i a l’empresa és un signe de qualitat. Un establi-
ment comercial que pot atendre la clientela TAMBÉ en català millora 
la seva competitivitat, ja que el fet d’oferir els productes i serveis en la 
llengua pròpia del client és un valor afegit que pot contribuir a la seva 
fidelització, crea proximitat i n’augmenta la seva satisfacció.

Amb l’eslògan Català i empresa, ja estàs al dia? la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura di-
fon les disposicions lingüístiques del Codi de consum que afecten 
comerços i empreses. Aquest nou codi, vigent des del 20 de juliol 
de 2010, reconeix DRETS específics en matèria lingüística als con-
sumidors i usuaris i, per garantir aquests drets, estableix una sèrie 
d’OBLIGACIONS.

La DGPL posa a disposició de comerços i empreses el Llenguatest 
consum (8 preguntes) i el Llenguatest empresa (14 preguntes), 
una eina d’autodiagnosi fàcil, ràpida i pràctica, que permet saber si 
es compleixen les obligacions lingüístiques. És accessible en línia i 
no cal registrar-s’hi. 

Llenguatest consum: http://www.gencat.cat/llengua/llenguatest/
llenguatest_consum.htm

Llenguatest empresa: http://www.gencat.cat/llengua/llen-
guatest/llenguatest_empresa.htm

I per saber-ne més: http://www.gencat.cat/llengua/consum

Recomanacions per a 
comerços i empreses

Millorem el català 
col·locant bé els accents
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la columna dE l’Entitat

¿Quiénes Somos?
Una asociación gra-
tuita que quiere 
ayudar a multiplicar 
la lucha de la PAH 
de Barcelona y tras-
ladarla a Montornès 
del Vallès, para facilitar la organización de 
los afectados de nuestra ciudad. La PAH 
de Montornès del Vallès quiere ser un lu-
gar de encuentro, ayuda y acción de per-
sonas afectadas por las hipotecas o por 
imposibilidad de acceder a una vivienda 
digna, y también de personas solidarias.
¿Qué hacemos?
Realizamos acciones para hacer visible la 
situación de las personas afectadas por 
las hipotecas, transmitir nuestras reivin-
dicaciones y detener los desahucios, así 
como asesorar y acompañar en las nego-
ciaciones.
¿Qué Queremos?
Que se regule la dación en pago, de ma-
nera que si el banco ejecuta la hipoteca 
y se queda la vivienda la deuda quede 
totalmente liquidada. Detener los desa-
hucios y que todos los afectados por las 
ejecuciones hipotecarias sean realojados 
en una vivienda digna mediante alquile-
res sociales. 

Establecer los mecanismos, las refor-
mas y las políticas necesarias (ILP) para 
que el acceso a una vivienda digna no 
suponga nunca más un negocio de las 
entidades financieras a costa de la es-
clavitud de las familias trabajadoras y se 
garantice el derecho básico a la vivienda.

Nos reunimos todos los miércoles en 
el antiguo casal, al lado del Juzgado de 
paz, a partir de las 18 h. 

Puedes solicitar información al email: 
Pah-montornes@hotmail.es o llaman-
do al 697 80 19 04 (Feli) 661 65 93 62 (Pa-
blo) o 687 24 96 36 (Carlos).

Plataforma de 
Afectados por 
la Hipoteca de 
Montornès (PAH)

Els escolars de Palau d’Ametlla visiten l’Ajuntament. Una vintena d’alumnes de 3r 
de primària de l’escola Palau d’Ametlla van visitar les dependències de l’Ajuntament el 12 
d’abril de 2013. Els alumnes van ser rebuts per l’alcalde, José A. Montero, acompanyat en 
aquest cas per la regidora Eva Maria Díaz Medina. |

Els veïns escullen Montbarri com 
a nom per al nou Centre Cultural
El 18 de maig es faran les activitats 
que acompanyaran la presentació 
oficial de l’Espai Cultural Montbar-
ri ajornades el 27 d’abril a causa del 
mal temps. El nom de l’equipament 
ha sortit d’un procés de participació 
ciutadana en què han participat 478 
persones.

La Comissió d’entitats de Montornès Nord 
ha organitzat una jornada plena de propos-
tes per presentar el nou Espai Cultural Mont-
barri. S’ha previst una diada de portes ober-
tes, jocs infantils i animació. També hi haurà 
parades comercials i de restauració. El mal 
temps va obligar, el 27 d’abril, a ajornar les 
activitats que es duran a terme, finalment, el 
18 de maig. 

El nom de l’equipament ha sortit d’un 
procés de participació ciutadana desenvo-
lupat durant el mes d’abril. Les associacions 
del poble van proposar 13 noms. Després, 
els veïns majors de 12 anys van poder esco-
llir el que més els agradava a través d’urnes i 
del web municipal. Es van comptabilitzar 478 
vots, dels qual 430 van ser vàlids. Espai Cul-

tural Montbarri va ser l’opció majoritària amb 
86 vots, el 20% del total dels vàlids. Davant 
d’aquest resultat i de l’àmplia participació 
aconseguida, la Comissió d’entitats, que tam-
bé va ser present en el recompte, va conside-
rar innecessària l’organització d’una segona 
volta per ratificar el nom guanyador.

L’habilitació de l’Espai Cultural és una de les 
actuacions del Projecte d’Intervenció Integral 
de Montornès Nord. |

esPai cultural montbarri
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BrEus

El valor de proximitat associat als productes 
gastronòmics ha fet a Montornès un pas en-
davant amb la incorporació de la filosofia del 
“Quilòmetre zero” a la dinàmica de la Biblioteca.

La predisposició i la implicació de veïns, 
entitats, establiments i serveis han permès 
enriquir la programació de l’equipament amb 
activitats de tota mena, que complementen 
les propostes directament relacionades amb 
la lectura. És el cas del taller “Apunta’t a fer 
punt” desenvolupat per dones grans del po-
ble i que durant aquest mes es reconverteix 
en la tertúlia “Apunts de cuina”, el projecte “De 
cap als llibres” que es du a terme a les perru-
queries o els actes vinculats a esdeveniments 
com la Mitja Marató. 

D’aquesta manera, veïnat i Biblioteca con-
tinuen estrenyent llaços i enfortint les xarxes 
d’intercanvi perquè els coneixements com-
partits arribin a tothom. |

La Biblioteca s’apunta a la 
filosofia “Quilòmetre zero”

La restaurada torre del Telègraf,
a punt per a les visites

Visites a la torre del telègraf

La inauguració el 21 d’abril de la 
restaurada torre del Telègraf ha po-
sat fi a nou anys de treballs de recu-
peració. La torre de Montornès és la 
primera museïtzada de Catalunya.

Prop de 150 persones van ser les primeres, el 
21 d’abril, a visitar la restaurada torre del Telè-
graf. L’acte d’inauguració de la rehabilitació va 
comptar amb la presència de l’alcalde, José A. 
Montero, l’arqueòloga territorial i representant 
de la Generalitat, Gemma Hernández, diversos 
regidors de l’Ajuntament, i Jaume Prat, un dels 
majors experts en telegrafia òptica del país.

La torre del Telegraf ha estat la primera 
que s’ha rehabilitat a Catalunya i ha esdevin-
guit un referent en la història de la telegrafia 
òptica. La construcció va estar abandonada 
durant 140 anys fins que l’any 2005 l’Ajunta-
ment va decidir tirar endavant les campanyes 
d’excavació, l’elaboració d’un pla director i les 
tasques de recuperació.

L’entrada a l’edificació està ubicada en el 
segon pis on s’ha situat un telescopi que per-
met comprovar com albiraven els torrers les 
antigues torres del turó de Montcada i de Can 

Gran festa de Sant Jordi a la plaça de Pau Picasso. Més de 500 persones van passar 
per la plaça de Pau Picasso la Diada de Sant Jordi per visitar les parades de libres i roses i per 
participar en les diverses activitats programades. |

Cassaca, a Granollers, amb les quals es comu-
nicaven. A la planta baixa, hi ha recreat l’habi-
tatge del destacament. Finalment, al terrat, es 
pot veure un aparell simulat per enviar senyals. 

La previsió municipal és obrir la torre pun-
tualment, coincidint amb dates destacades 
com ara la Festa Major i la festa de Sant Sa-

durní. Paral·lelament s’organitzaran visites 
guiades a petició de les escoles o d’aquelles 
persones que ho sol·licitin. |



13Maig 2013 | Esports |

Prop de 70 infants d’entre 5 i 11 anys van par-
ticipar, a final del mes d’abril al Pavelló Munici-
pal, en una mena de torneig escolar de futbol 
sala, organitzat pel CF Sala Montornès. L’enti-
tat imparteix aquesta disciplina a les escoles 
Can Parera, Mogent, Sant Sadurní i Marinada 
com activitat extraescolar. |

BrEus

Els més petits juguen
a futbol sala al pavelló

El Club Escacs Montornès ha aconseguit as-
cendir a la segona categoria en el seu primer 
any en la lliga catalana, la qual cosa li ha per-
mès disputar aquest mes de maig el Campi-
onat de Catalunya per equips. L’entitat també 
ha dut l’entusiasme pels escacs a les escoles 
Mogent i Can Parera on imparteix classes com 
a activitat extraescolar. |

Club Escacs Montornès 
ascendeix de categoria

El Club Karate Montornès: 
pedrera de campions

Durant el mes d’abril els esportistes 
del Club Karate Montornès van ob-
tenir sis medalles en el I Open Inter-
nacional de karate Shito Ryu, dues 
més en el Campionat d’Espanya in-
fantil i han mantingut l’hegemonia 
en el Campionat de Catalunya de 
Clubs

L’esforç i el treball del Club Karate Montor-
nès s’ha traduït una vegada més en bones ac-
tuacions dels seus esportistes. 

El club es va confirmar a començament 
d’abril com el millor de Catalunya en les cate-
gories de Kata aleví, infantil i sènior femení, i 
de Kumite sènior femení. També ha obtingut 
el subcampionat en Kata sènior masculí i en 

demostració infantil i ha estat tercer en Kata 
juvenil.

Les participacions individuals també han 
estat destacades. El Club va obtenir dues me-
dalles d’or, una de plata i tres de bronze en 
el I Open Internacional de karate Shito Ryu 
celebrat el 13 i 14 d’abril a Torrejón de Ardoz.

Finalment, Teresa López es va proclamar 
campiona en categoría Prekumite infantil i 
subcampiona en Kata en el Campionat d’Espa-
nya celebrat els dies 20 i 21 d’abril a Leganés.

Només aquest any els karateques montor-
nesencs ja han aconseguit 21 medalles d’or, 
15 de plata i 25 de bronze en les diverses 
competicions en què han participat.

(Resum de les cròniques i resultats facilitats 
pel Club Karate Montornès) |

Foto:	carlos	Mr	-	cluB	Karate	Montornès

quadre de guanyadors del club Karate montornès en el i oPen internacional de Karate shito ryu

un dels Partits disPutats al PaVelló municiPal d’esPorts
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Cultura i Participació en temps
de crisi

En els temps de crisi que avui vivim és fàcil caure 

en el desànim, les notícies no acompanyen i les vies de sortida es veuen 

remotes. En moments com aquest es pot pensar que la cultura i la parti-

cipació són un luxe innecessari. Res més lluny de la realitat.

La cultura és molt important per fomentar la inquietud, la creativitat, 

el coneixement i el sentit crític, i serveix per a potenciar nous horitzons i 

alternatives als problemes. Si a més ho fem amb participació directa, on 

entitats i persones anònimes s’impliquin en la riquesa patrimonial i cul-

tural, segur que en èpoques de bonança, Montornès serà molt diferent. 

Venim d’un abril culturalment molt actiu, actes com la inauguració 

del telègraf, el dia de la República, Sant Jordi o l’aniversari de l’Arxiu 

Municipal han estat dels més destacats i participatius. Ara al maig, mes 

de la salut de les dones, vénen més activitats i al juny les festes de Sant 

Joan, molt especials i emotives pel 50 aniversari de Montornès Nord, així 

com les activitats d’estiu.

Projectes com la Remençada, la protecció d’elements patrimonials o 

les entitats socials i de joves que treballen per la història, la ciència i l’art, 

demostren el gran interès per la cultura que hi ha al nostre poble.

La cultura és un dret social, per això és tan important, també en 

aquests moments difícils, impulsar i mantenir activitats a l’entorn del 

patrimoni, la memòria històrica i les tradicions, que ajuden a millorar 

l’estat d’ànim de la gent.

De las palabras a los hechos

Los gobiernos locales tienen que entender que las 

entidades financieras, en muchas ocasiones sin contem-

placiones, dejan fuera de sus casas a familias enteras del mismo pueblo, 

que no pueden hacer frente a sus pagos hipotecarios temporalmente. 

Ya toca hacer las cosas bien, actuar “YA” sobretodo en el tema de los de-

sahucios. El gobierno local, su alcalde está vociferando constantemente 

presentando mociones que son aprobadas con los otros grupos de la 

oposición, con el único propósito de buscar el aplauso fácil, de quitarse 

el problema de encima, sin atajar el problema real, como sería la expro-

piación de las viviendas abandonadas por los bancos, y promotores, 

rehabilitándolas, dando trabajo a los parados del pueblo y posterior-

mente se pondrían de alquiler a las familias desahuciadas a razón de 

100 euros al mes, durante 3 años. Incluso alcaldes y alcaldesas del PP 

lo están haciendo en sus propios municipios porqué la bandera de la 

sensibilidad social no es de izquierdas ni de derechas, es simplemente de 

justicia social. Tenemos que ver en que hemos fallado y, cuando seamos 

capaces de hacer esa autocrítica, la clase política saldrá reforzada, 

como lo que somos gente trabajadora que dedica su tiempo para que la 

sociedad tenga un futuro.

Es necesaria una línea conjunta de trabajo a nivel local. Desde el Gru-

po municipal Popular, creemos que se puede conseguir, sólo se necesita 

voluntad política y acción por parte del gobierno.

Dos anys d’oportunisme polític

Dos anys després de la victòria per majoria 

absoluta de l’ actual govern municipal d’ IC-EUiA, la realitat és que la 

situació del nostre Montornès cada dia és pitjor, i per tant, l’ única valo-

ració que podem fer d’ aquest govern és molt negativa.

Prou d’excuses de competències! Millorarem la Sanitat, crearem ocu-

pació, tindrem Bus Urbà, llibres escolars gratis, residència per a la Gent 

Gran Ja!,habitatges socials per a tothom... Com canvia el conte quan els 

que estaven a l’ oposició ara governen. El que és cert és que han acon-

seguit aturar les manifestacions davant de l’ Ajuntament i ara la culpa 

ja no és de l’ alcalde. La culpa és del capitalisme, de Mariano Rajoy i del 

senyor Artur Mas. Llavors, per què es van presentar amb tantes promeses 

que no podien complir?

Tots els projectes que han inaugurat són de l’ anterior legislatura i dis-

posaven de les reserves pressupostàries per a fer-les. Així, ara presumei-

xen de la Sala Polivalent de Montornès Nord, del Jaciment Arqueològic 

de Mons Observans, de la Torre del Telègraf, del Castell de Sant Miquel... 

Dos anys de “Montornès Mereix Més!” ens han portat només “Més 

impostos” i “Més Atur”, i la situació financera comença a complicar-

se d’ una manera alarmant. Alhora, tenim menys transports públics, 

menys serveis municipals, menys ajuts a l’ habitatge, no tenim urgències 

mèdiques i hem perdut part del servei de les farmàcies de guàrdia. En 

definitiva, dos anys perduts.

Què està passant a Catalunya

Tot just hem celebrat la Diada de Sant Jordi, vàrem re-

bre molta gent a la nostra paradeta interessant-se per la 

nostra informació. Com que no vàrem poder atendre tothom us passem 

uns petis detalls de la nostra visió del que està passant a Catalunya.

Catalunya viu en una situació financera límit, estem aportant al vol-

tant del 19,50% del ingressos de l’Administració central, en canvi Catalu-

nya només ha rebut un 11,20% del recursos totals, aquesta diferència és 

el que anomenem dèficit fiscal i aquest dèficit avui dia es xifra en 16.409 

milions d’euros. La conclusió és que els catalans generem prou recursos 

com a país perquè la gent no pateixi com està patint avui (retallades de 

sous i serveis, atur, manca d’inversions...) 

Hem volgut negociar un millor encaix amb l’Estat i un nou sistema de 

finançament més just i l’Estat s’hi ha negat categòricament i, a més a 

més, desplega una ofensiva en política d’ensenyament, sanitat, organit-

zació territorial, horaris comercials, funció publica, unitat de mercat, etc.

Per responsabilitat, doncs, cal fer un pas endavant, necessitem eines 

d’estat si volem garantir el progrés i el benestar de les persones d’aquest 

país. Catalunya no és viable com autonomia, però és perfectament 

viable com Estat sobirà. Per això el dret a decidir està connectat i apel·la 

exclusivament a un principi democràtic: el de poder participar d’una 

decisió.

Ens teniu a la vostra disposició al nostre local de l’Avinguda de l’Onze 

de Setembre, 23 tots els primers dimarts de cada mes a partir de les 19 h

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

| Agenda |

PROGRAMACIÓ 
“MAIG, MES DE 
LA SALUT DE 
LES DONES”

| 12 de maig |
Caminada amb mo-
tiu del Dia Mundial de 
la Fibromialgia i síndrome de fatiga crònica. Sortida a les 17 h, a 
l’Ajuntament. Recorregut fins a la plaça de Pau Picasso. 
Activitats durant tota la tarda a la plaça de Pau Picasso i campa-
nya solidària de recollida d’aliments per a Cáritas de Montornès.

| 24 de maig |
Xerrada sobre la Llei de la dependència
A les 10 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament (s’ha de confirmar 
l’assistència 93 572 11 70 Ext.3)

| 28 de maig |
Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones
Xerrada: Com ens preparem per a la menopausa
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament

| 12 de maig |
“Geolodia”. Itinerari geològic per Montornès
Punt de trobada: a les 10 h, a l’aparcament de Can Oliver 

| 18 de maig |
Històries i llegendes a l’entorn de Mons Observans
Punt de trobada: a les 19.30 h, al Casal de Cultura. Visita teatralitzada 
al jaciment romà i representació de la llegenda de Mon Malus

| 19 de maig |
Dia Mundial dels Museus
Exposició de pintures murals de Mons Observans
D’11 a 14 h, al Museu de Montmeló

| 26 de maig |
Jornada ornitològica
A les 9 h, al camí fluvial plana de Can Vilaró

| 8 de juny |
Fem dissabte!
A les 10 h, al riu Mogent (confluència amb la riera de Vallromanes)

EXPOSICIONS
Del 10 al 24 de maig
“Petits artistes”
De dimecres a dissabte, de 18.30 a 20 h, a la Galeria de Can Xerracan

“Si parlo amb els teus ulls”. Mostra dedicada a Miquel Martí i Pol
Del 13 al 17 de maig, al Casal de Cultura. De dilluns a divendres, 
de 15.30 a 20.30 h.
Del 20 al 24, a la Biblioteca

Del 20 al 24 de maig
“Pinta l’Espai”
De 15.30 a 20.30 h, al Centre Juvenil Satèl·lit

CONCURSOS
Fins al 24 de maig termini de presentació de propostes al concurs 
de disseny de la Samarreta de Festa Major. Casal de Cultura i Centre 
Juvenil Satèl·lit.




