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S’està celebrant el 50è aniversari de Montornès Nord, un barri emblemàtic que 
no deixa ningú indiferent i que ha construït la seva història durant tots aquests 
anys amb el pas de milers de veïns i veïnes del poble, arribats des de molts punts 
d’Espanya i del món, a la recerca de feina, d’oportunitats, d’il·lusions i de futur.

La decisió que en el seu moment va ubicar aquest conjunt d’habitatges allunyat del nucli vell ha marcat 
la història de tot el poble, i ha imprès caràcter en els seus veïns. Tothom que hi ha viscut s’hi identifica d’una 
manera o altra i conserva una part d’identitat de barri que mai es perd.

La tradició de convivència i veïnatge, de compartir i lluitar plegats, d’ajudar i fer barri, ha aportat un 
bagatge molt valuós que va ajudar a millorar el conjunt del municipi. Montornès Nord exemplifica molt bé 
com “fer barri” fa també poble.

Naturalment, en molts altres entorns del poble hi ha hagut i es conserva identitat de barri, de veïnatge, 
de comunitat propera i solidaritat bàsica. Molts de vosaltres segur que us hi sentiu identificats. Però també 
molts altres no percebeu que  formeu part de cap barri, potser ni sabeu quin us correspon. 

El sentiment de pertinença a un entorn proper, els seus carrers i places, parcs,  botigues, però sobretot els 
seus veïns i veïnes, les coneixences... tot plegat és el principi bàsic de la identitat d’un poble. Montornès n’és la 
suma, ric i divers, molt plural i també únic.

Les associacions de veïns i veïnes juguen un paper fonamental per afavorir la cohesió social, el coneixe-
ment entre veïns i l’ajut mutu, sobretot en aquests moments de greu crisi. Per això cal que n’hi hagi una a 
cada barri, que s’organitzi i funcioni bé, que creixi i sigui referència per a tothom. També que vinculi els veïns 
entre ells, que generi identitat, reivindicació i exigència, i també compromís i responsabilitat compartida.

En el moment tant difícil i tant dur en què ens trobem els barris poden ser, han de ser, la base sobre la 
qual construir el present i el futur d’aquest poble.

José A. Montero. Alcalde

Identitat de barri

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2
FORN FORN

3 4 5 6 7 8 9
MORENO  YÁÑEZ BALCELLS FORN FONTCUBERTA FONTCUBERTA FONTCUBERTA

10 11 12 13 14 15 16
YÁÑEZ BALCELLS FORN FONTCUBERTA MORENO MORENO MORENO

17 18 19 20 21 22 23
BALCELLS FORN FONTCUBERTA MORENO  FORN  YÁÑEZ  YÁÑEZ

24 25 26 27 28 29 30
YÁÑEZ FONTCUBERTA MORENO  YÁÑEZ BALCELLS BALCELLS BALCELLS

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 juny

Des de l’1 d’octubre de 2012 els torns de guàrdia de les farmàcies de Montornès acaben a les 00.30 h

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat
Ràdio Montornès 91.2 FM
radio.montornes.cat 
www.vallesvisio.cat

@RadioMontornes 
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El camí fluvial del riu Congost, 
obert i transitable per a vianants
Des del 19 de maig és obert el camí 
fluvial del Congost. La recuperació 
del tram, de 1.200 m que travessa 
Montornès i Granollers, ha estat 
resultat de la col·laboració dels dos 
ajuntaments

L’arranjament del camí fluvial del Congost, 
fruit de la col·laboració entre els consistoris de 
Montornès i de Granollers, ha servit per recu·
perar l’espai natural que travessa els dos mu·
nicipis i promoure’n l’ús social, que havia anat 
minvant amb el pas dels anys.

L’Ajuntament de Montornès ha condicionat 
un tram de prop de 900 m i l’Ajuntament de 
Granollers ha millorat l’estat d’un tram d’uns 
400 m de camí.

Gràcies a l’actuació, s’ha pogut ampliar el 
recorregut de dos itineraris: el de la ruta del 
Congost fins a la Mar Mediterrània i el que va 
del circuit de Can Cabanyes a Montornès Nord.

Coincidint amb l’obertura del camí, els tre·
balladors de l’empresa Sumitomo Bakelite van 
dedicar un matí a la plantació de més d’un 
centenar d’arbres en un tram del camí fluvial 
al terme de Montornès. L’activitat formava part 
d’un conveni que van signar l’Ajuntament i 
l’empresa que ha aportat 3.500 euros als tre·
balls. |

caMí fluvial dEl congost al tErME Municipal dE Montornès

trEballadors dE l’EMprEsa suMitoMo i Els sEus faMiliars plantant arbrEs a la vora dEl caMí
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Obres de millora a dos punts de la 
BV 5001 al seu pas pel poble
Durant el mes de maig s’han dut a 
terme els treballs de millora de les 
contencions del pont sobre el tor-
rent de Vinyes Velles, a l’avinguda 
de Barcelona, i les de millora de la 
seguretat a l’avinguda de l’Onze de 
setembre, per Can Parera

La Diputació de Barcelona, propietària de 
la BV 5001, ha enllestit aquests dies les obres 
de millora del pont situat sobre el torrent de 
Vinyes Velles, a l’avinguda de l’Onze de se·
tembre. A més de millorar les contencions 
dels murs, s’ha previst augmentar la segure·
tat del tram amb la col·locació de barreres de 
protecció entre la vorera i la calçada.

D’altra banda, també al mes de maig, la 
Diputació va posar en marxa les obres de 
millora de la seguretat en el tram comprès 
entre l’avinguda de la Llibertat i la zona 
propera a Ca l’Ametller, entre el punt qui·
lomètric 18’17 i el 18’6 de la BV 5001, amb 
l’objectiu de reduir la velocitat dels vehicles 
que accedeixen al nucli urbà. El projecte ha 
inclòs la implantació de bandes transversals 
d’alerta i la reducció de la secció transversal 
de la calçada. S’ha construït un illot central 
a la via i s’ha senyalitzat un tram amb pin·
tura. |

obrEs dE Millora dE la sEgurEtat a l’avinguda dE l’onzE dE sEtEMbrE

obrEs dE Millora dEl pont sobrE El torrEnt dE vinyEs vEllEs
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Suministros industriales 
MARCO desde 1971 al 
servicio de Montornès

En nuestras instalaciones encontrará atención 
específica para profesional y a particulares. 
Disponemos de una extensa gama en productos 
y complementos de  menaje, ferretería, pintura, 
electricidad, jardinería,  fontanería, vestuario 
laboral y seguridad…

También disponemos de productos de pastelería 
creativa, realizamos cursos de formación y 
perfeccionamiento.

Nuestra dilatada experiencia y conocimiento del 
sector nos permite ofrecer trato directo, y 
personalizado con soluciones especificas a sus 
necesidades.  

Pertenecer al grupo COFAC nos garantiza 
ofrecer los mejores precios del mercado con ofer-
tas periódicas y promociones.

Le atenderemos en nuestras instalaciones
renovadas  de la calle Sant Isidre  22 y  en la 
Avda. del riu  Mogent 8 naves 3,4 y 5.

Sant Isidro 22-24 Montornès Del Vallès
Tel: 93 572 18 81

Avda. del riu  Mogent 8 naves 3,4 y 5
Montornès Del Vallès Tel. 93 572 13 46

Síguenos en el Facebook y Twitter
Consulta nuestros cursos de: 
Cupcakes, muffins, macarons, candy, 
melis, cookies, etc. Info: 93 572 18 81
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Amb l’objectiu de dinamitzar el mercat set·
manal de Montornès Nord, s’han introduït 
modificacions en l’ordenança que en regula 
el funcionament perquè es faci els dissabtes, 
al c. de Federico G. Lorca.
Un estudi de l’empresa Daleph, contractada 
amb el suport de la Diputació, va detectar la 
necessitat de reactivar el mercat tot ajustant 
el dia de celebració i la ubicació.  La previsió 
és que els canvis entrin en vigor al setembre. |

BrEus

Nou impuls al mercat 
setmanal de Montornès Nord 

Montornès ja té protegides oficialment 436 
ha a l’espai natural de la Conreria – Sant Ma·
teu – Céllecs que corresponen a quasi tota 
la zona forestal del sud del municipi i l’àrea 
agrícola de Can Vilaró. Amb l’aprovació del 
govern de la Generalitat s’ha tancat un pro·
cés que s’ha dut a terme entre els anys 2010 
i 2012. |

Aprovada la protecció 
d’espais naturals del municipi

L’Aula de Formació d’Adults camí 
d’aconseguir la categoria de Centre

A més del canvi d’emplaçament, el 
curs vinent l’Aula de Formació per a 
persones Adultes (AFA) oferirà clas-
ses per preparar l’accés a cicles for-
matius de grau superior, i el nivell 
bàsic d’Informàtica COMPETIC

L’Aula de Formació per a Adults imparti·
rà el curs 2013 – 2014 a les instal·lacions de 
l’Institut Vinyes Velles. La dinàmica de l’AFA 
no interferirà en l’activitat de l’institut ja que 
funciona en horari de tarda i ocuparà espais 
fora d’ús.

L’AFA ha ampliat l’oferta educativa per al 
proper curs amb la preparació per a les proves 
d’accés a cicles de grau superior, i amb el nivell 
bàsic de COMPETIC (competències en tecno·

logies de la informació i la comunicació).
L’oferta es complementa amb anglès inicial, 

amb les classes per accedir a cicles formatius 
de grau mitjà, que s’imparteix des del curs 
2011 – 2012, i amb els tres nivells de llengua 
catalana i els dos de llengua castellana

L’AFA funciona a Montornès des de 1982. 
Des de març de 2007, ocupava les instal·
lacions d’un mòdul situat al costat de l’escola 
Marinada. Les noves condicions de l’Aula po·
den influir perquè pugui assolir una conside·
ració superior i es converteixi en un centre 
amb autonomia pròpia. Ara, com a aula, de·
pèn del Centre de Formació per a Adults de 
Granollers.

El termini de preinscripció per al curs vinent 
és del 20 al 28 de juny, al carrer de la Llibertat. |

instal·lacions dE l’aula dE forMació pEr a pErsonEs adultEs, al carrEr dE la llibErtat

Remodelació de la plaça de Pau Picasso. La Brigada Municipal d’Obres ha dut a terme els treballs d’ampliació de l’espai dedicat a les àrees 
infantils, la substitució del paviment i la renovació dels jocs. El projecte preveu un nou accés il·luminat a la plaça i la supressió del llac artificial. |
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La bona resposta dels veïns a l’hora de col·
laborar amb l’Ajuntament en el desenvolupa·
ment de projectes socials ha dut a demanar 
suport tècnic a la Diputació per impulsar una 
associació de voluntariat al poble. Actualment 
hi ha una cinquantena de persones que estan 
disposades a ajudar o que ja col·laboren en 
projectes de caire social, i que han rebut for·
mació per part de Creu Roja. El darrer curs s’ha 
impartit el 31 de maig i el 7 de juny. |

Suport tècnic per crear 
l’associació del voluntariat

Durant el mes de juliol romandrà obert el ter·
mini per a la presentació de la sol·licitud de 
bonificació de l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) a l’Oficina de l’ORGT de la Diputació de 
Barcelona. Les famílies nombroses i les mono·
parentals, atenent les circumstàncies familiars 
i de renda, tenen una bonificació del 50%. |

Termini per sol·licitar 
bonificacions en l’IBI

El poble s’aboca en la recollida 
de llet i galetes per a Càrites

Durant la campanya desenvolupa-
da entre el 13 i el 17 de maig es van 
aconseguir reunir 1.100 litres de llet 
i més de 400 caixes de galetes

La solidaritat dels veïns ha permès aprovisi·
onar de llet i galetes el banc local d’aliments 
de Càrites. En total s’han reunit 1.100 litres de 
llet i més de 400 caixes de galetes (amb quatre 
paquets cadascuna). La campanya, desenvolu·
pada entre el 13 i el 17 de maig, tenia l’objectiu 
de reposar les existències d’aquests dos pro·
ductes exhaurits en els magatzems de l’entitat.

Amb el suport del Departament de Serveis 
Socials es van ubicar punts de recollida a les 

escoles, instituts, la llar d’infants i els equipa·
ments municipals.

La campanya també ha comptat amb la 
col·laboració d’entitats com la Penya Pere An·
ton que han aportat més de 100 litres de llet i 
una vintena de capses de galetes. L’associació 
Afibromón, per la seva banda, ha aprofitat al·
guns dels actes organitzats dins el programa 
“Maig, mes de la salut de les dones” per a re·
collir aliments.

Les aportacions recollides han permès 
omplir els prestatges del magatzem local de 
Càrites i cobrir les necessitats pel que fa a llet 
i galetes fins a la propera aportació que faci 
Creu Roja. |

Els productEs rEcollits durant la caMpanya

BrEus

sEssió dE forMació als voluntaris
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Para la asociación es im-

portante la  participación 

en el barrio. Colaboramos 

en la inauguración de Montbarri, en el documen-

tal sobre el barrio y ahora en la preparación de 

las fiesta de San Juan. La gente del barrio está 

participando en todas las propuestas. También 

los vecinos del centro colaboran.

rEyEs viEra MárMol 
associació dE VEïns dE 
montoRnès noRd

Para nosotros representa 

la oportunidad de darnos 

a conocer. Queremos que 

vean que desde el AMPA 

Marinada se aportan ideas. Estamos colaborando 

para estar presentes en el día a día del barrio. 

Colaboramos en la fiesta del 50 aniversario, pero 

también en otras actividades que se trabajan con 

el mismo motivo durante el año.

MEli JiMénEz taMaJón 
amPa dE l’Escola 
maRinada

Del Polígono Riera Marsa 

a Montornès Nord hay un 

antes y un después.

Ahora somos “gent gran” 

y tenemos proyectos. Hemos hecho un aprendiza-

je de convivencia, de amistad y de compartir con 

otras culturas. Celebrar el 50 aniversario es una 

propuesta para tener un barrio lleno de vida, una 

apertura al pueblo.

dionisio portEla 
HErnando 
casal dE la gEnt gRan

La celebració dels 50 anys de Montornès Nord, un exemple de col·laboració veïnal
Des de fa més d’un any una comissió formada per veïns i 
entitats i l’Oficina del barri treballen per recuperar i en-
fortir les relacions socials i la proximitat entre el veïnat. 
Colze amb colze, les associacions i els tècnics municipals 
han col·laborat per tirar endavant projectes i accions 
en benefici de tots. El primer va ser la festa d’inaugu-

ració de les obres de remodelació de la plaça del Poble, 
el juny de l’any passat. Darrerament i amb el mateix 
esperit s’ha tirat endavant un documental, s’ha ampliat 
l’Oficina del barri, s’ha posat en marxa l’Espai Cultural 
Montbarri i es prepara una festa grossa i especial per a 
Sant Joan

Les propostes de veïns, associacions, equi·
paments, tècnics i serveis, són la base de la ce·
lebració dels 50 anys del barri de Montornès 
Nord.

Després de recollir la pluja d’idees aporta·
des (66 en total) els mateixos veïns són els 
encarregats de decidir el 13 de juny, en una 
sessió de treball, quines activitats es duran a 
terme.

D’entrada, les festes de Sant Joan, emblemà·
tiques per a Montornès Nord, tindran enguany 
un caire especial. 

Inclouen tota mena d’activitats, algunes de 
les quals són un clar exemple de la implicació 
i les ganes de compartir dels organitzadors. És 
el cas de la primera edició de la Fira d’entitats i El vEí ManuEl cadEnas lópEz En un MoMEnt dE la gravació dEl sEu tEstiMoni pEr al docuMEntal

Com s’ha implicat la vostra entitat? Com ha viscut el procés de participació?
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Nuestra aportación es 

ayudar a reactivar todo el 

comercio, darnos a cono-

cer y fomentar la participación. Hemos creado un 

grupo de trabajo de comerciantes para colaborar 

con las entidades y el Ayuntamiento. Hay que 

participar para y por el barrio. Y los comerciantes 

también estamos en ello.

susana garcia garcía
unió dE botiguERs

La Comunidad islámica 

quiere trabajar para 

cuidar y mejorar el barrio. 

Queremos mejorar la 

convivencia. Cuando participamos en reuniones, 

sentimos que formamos parte del barrio y que 

tenemos un peso. Aquí convivimos marroquíes, 

africanos, latinoamericanos y andaluces y quere-

mos convivir mejor entre nosotros.

El Mostafa Hasnaoui 
comunitat islàmica

A l’esplai estem molt 

contents de participar al 

50 aniversari del barri.

Nosaltres ho hem enfocat per a treballar amb els 

infants. Farem jocs, gimcanes per a  la canalla i les 

famílies. Ens ajudarà a donar-nos a conèixer més 

al barri. Ho estem preparant amb moltes ganes i 

ens ho estem “currant” molt.

baHaru dEMbaga susoko
EsPlai Panda

La celebració dels 50 anys de Montornès Nord, un exemple de col·laboració veïnal

Jornada fEstiva. prEsEntació dE l’Espai cultural Montbarri (18 dE Maig dE 2013)

Com s’ha implicat la vostra entitat? Com ha viscut el procés de participació?
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comerç que se celebra el 15 de juny a la plaça 
del Poble i en què les associacions mostraran 
el seu treball i el comerç el seu potencial.

A més, el mateix dia 15 es viurà un dels mo·
ments més esperats, l’estrena del documental 
“De ciutat a barri. 50 anys de Montornès Nord” 
elaborat amb els testimonis i col·laboració 
dels mateixos veïns. El film, d’una hora de 
durada, forma part de la col·lecció “Parlem de 
Montornès” i plasma els trets més destacats de 
la història del barri. Unes vivències que han 
conformat el caràcter i tarannà de la gent que 
hi viu. En l’experiència també han col·laborat 
l’Arxiu Municipal i la Biblioteca.

S’amplia l’Oficina del barri i neix l’Espai 
Cultural Montbarri

El nom del nou equipament és fruït d’un 
altre procés de participació. L’Oficina del barri 
i la comissió d’entitats van proposar denomi·
nacions i el vot popular va decidir que es diria 
Espai Cultural Montbarri. La presentació ofici·
al va servir per organitzar una jornada festiva 

amb parades comercials i d’entitats al carrer.
També Montbarri va ser l’escenari per a la 

presentació dels nous serveis de l’Oficina del 
barri que s’ofereixen amb més professionals a 
les dependències del carrer de les Hermanas 
de la Virgen Niña. Els que es feien fins ara com 

l’assessorament a les comunitats de propieta·
ris i el de suport a la rehabilitació dels edificis 
del barri, s’han afegit  l’orientació i inserció la·
boral; seguiment a emprenedors, i el servei de 
foment a la participació ciutadana així com el 
d’Informació i Atenció a la Dona. |
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vista aèria dEl pla dE can torrEnts aMb l’EMprEsa HEnkEl i Els priMErs blocs dE Montornès nord En construcció. Març 1964.
rfsacE.4573. cartotEca digital. propiEtat dE l’icc disponiblE a www.icc.cat

Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

El punt d’arrencada de tot el que conei·
xem com a Polígon Industrial Riera Marsà 
es troba en una carta que el senyor Nicolás 
Riera Marsà adreçava a l’alcalde de Montor·
nès el dia 12 de juliol de 1958. L’home, sen·
se amagar el seu interès econòmic, es pre·
sentava com a gran propietari de la plana 
de can Torrents, i argumentava en favor de 
<<poder establecer un importante centro 
industrial que daría vida y prosperidad a to·
dos los habitantes de Montornés>>.  

Arguments com l’abundància d’aigua, la 
situació immillorable a 19 Km de Barcelona, 
la facilitat de les comunicacions, la pro·
ximitat de mà d’obra, el preu del sòl... van 
atraure un bon nombre d’empreses. I quatre 
anys després, va arribar el moment d’aixecar 
vivendes per a les famílies dels treballadors 
que haurien de guanyar·se el pa a les noves 
fàbriques. El 28 de juliol de 1962 es col·locà 
la primera pedra del complex residencial, 
l’anomenada Ciudad Riera Marsà.

Passat més d’un any, el setembre de 1963, 
el promotor sol·licitava a l’Ajuntament una 
llicència d’obra particular per a construir 804 
vivendes i 30 locals comercials. Una obra 
particular per edificar tot un barri! 

La fotografia aèria que mostrem ens dóna 
idea de l’evolució de les obres dels primers 

El naixement d’una colònia industrial 

blocs. Data de 31 de març de 1964. Al cen·
tre de la imatge, la fàbrica Henkel; a la dreta, 
en la cruïlla de camins, les dues casetes de 
mostra, les conegudes com a “maquetas”. I a 
la part de baix, el més interessant: de dreta 
a esquerra, la teulada del bloc 1, els blocs 
15 i 5 en construcció, els fonaments del 
bloc 16 i la teulada, sembla que acabada, 
del bloc 13. 

Fa 50 anys es pretenia bastir una ciutat 
que responia perfectament a la definició de 
colònia industrial: <<conjunt d’instal·lacions 
industrials separat dels nuclis de població, 
amb cases per a obrers i encarregats, esglé·
sia, escola, economat i altres dependències 
i serveis>>. Les expectatives eren molt altes 
aleshores. Una bombolla que amb el pas del 
temps també es va anar desinflant. |

| Arxiu obert |
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la columna dE l’Entitat

Som una associació que tracta d’infor·
mar i fomentar la participació de les do·
nes al nostre municipi.

Organitzem i duem a terme activitats 
per promoure la igualtat entre dones i 
homes, mitjançant la realització de ta·
llers participatius, solidaris i culturals.

Aquest any hem fet diverses activitats 
com: 

Tallers de Risoteràpia amb sopar per 
compartir, tant a Montornès Centre 
com a Montornès Nord en els mesos de 
gener i maig; el II Sopar de Dones dins 
de la commemoració del Dia Internaci·
onal de les Dones al Teatre Municipal; i 
en la mateixa data vam organitzar una 
recollida solidària d’aliments.

A més de les activitats pròpies de l’en·
titat col·laborem amb altres entitats o 
iniciatives del nostre municipi: partici·
pem en el mercat de segona mà i for·
mem part de la coordinadora contra les 
retallades.

Tenim més iniciatives preparades que 
us anirem presentant al llarg de l’any.
Us demanem la vostra col·laboració i 
implicació en la construcció d’una soci·
etat més justa i equitativa.

Moltes gràcies a totes les persones que 
treballen i creuen en aquest projecte. |

Si voleu contactar amb nosaltres la nos·
tra adreça de correu és: adim.dones@
hotmail.com i el telèfon 620 608 284

Associació de Dones 
per la Igualtat de 
Montornès

500 persones en les activitats 
per la salut de les dones
L’Associació de Dones per la Igualtat de Montornès i l’Associació de Fibro-
mialgia i Síndrome de Fatiga Crònica han col·laborat amb les regidories de 
Polítiques d’Igualtat, Benestar Social i Salut Pública en l’organització del 
programa “Maig, mes de la salut de les dones”

La programació “Maig, mes de la salut de les 
dones” ha mobilitzat més de 500 persones al 
poble.

El 12 de maig, Dia Internacional contra la 
Fibromiàlgia i la Fatiga Crònica, unes 200 per·
sones van participar en les activitats que van 
incloure una caminada, la lectura d’un mani·
fest, una demostració de ioga a la plaça de Pau 
Picasso i les actuacions de l’escola de dansa Pa·
qui Maestre i de la Companyia Monmae. La jor·
nada també va tenir una vessant solidària amb 
la recollida, per part d’Afibromon, d’aliments 
bàsics per al banc local d’aliments de Càrites.

caMinada dEl dia intErnacional contra la fibroMiàlgia i la fatiga crònica

El programa es va iniciar el 4 de maig amb 
un taller de risoteràpia en què van participar 
44 persones i un sopar compartit que en va 
aplegar una trentena. Entre les activitats de·
senvolupades també hi ha hagut tallers de 
cura personal als Casals de la Gent Gran, un 
taller de ioga a la Biblioteca i diverses xerrades: 
una dedicada a la Llei de dependència i una 
altra titulada “Com ens preparem i vivim la me·
nopausa”. Aquesta darrera, celebrada el 28 de 
maig, Dia d’Acció per la salut de les dones” va 
comptar amb quaranta assistents i va servir per 
cloure la programació. |

tallEr dE risotEràpia tallEr dE cura pErsonal i rElaxació pEr a la gEnt gran

sEssió inforMativa sobrE la llEi dE la dEpEndència “coM Ens prEparEM i viviM la MEnopausa”



12 Juny 2013| Notícies |

Més d’un centenar de persones s’han apun·
tat a l’activitat d’observar els paratges de 
Montornès des de la geologia, guiats pel 
Centre d’Estudis Montornès. S’han fet dues 
sortides, el 12 de maig i el 8 de juny, que han 
permès descobrir els materials que confor·
men llocs com el Coll del Mercader, el Telè·
graf, la font de Santa Caterina, Can Masferrer 
o el riu Mogent. |

El CEMV apropa la 
geologia als veïns 

La primera Matinal de Natura organitzada pel 
Grup Ornitològic del Tenes (GOT), amb la col·
laboració de l’Ajuntament i del Consorci per a 
la Defensa de la Conca del Besòs, va aplegar 
el 26 de maig prop de 200 persones. Es va fer 
una sortida per a l’observació d’ocells a l’en·
torn del riu Mogent i tallers de caixes niu, de 
menjadores i de pintura. |

Prop de 200 persones en la 
primera Matinal de Natura 

BrEus El Castell de Sant Miquel 
recupera una part de la fesomia

Els treballs de desbrossament realit-
zats darrerament a l’entorn del Cas-
tell i la Capella de Sant Miquel han 
permès posar al descobert algunes de  
les seves estructures originals. La Ge-
neralitat està duent a terme un estudi 
topogràfic per a possibilitar futures ac-
tuacions de recuperació i ús de l’espai

Des de fa unes setmanes es poden veure 
algunes estructures del Castell de Sant Miquel 
que, amb el pas del temps, havien quedat 
amagades per la vegetació. La darrera actuació 
de desbrossament i neteja, realitzada per guar·
des del Parc de la Serralada Litoral, a petició de 
la Generalitat i dels ajuntaments de Montornès 
i de Vallromanes, ha permès posar al descobert 

un mur força sencer al sud de l’edificació i de·
terminar les cantonades d’altres estructures 
complementàries.

S’ha desbrossat el fossat exterior i l’entorn de 
la torre principal, així com l’extrem nord est on 
se situa una de les estances principals, el “domi·
cilium”. També s’ha retirat el sotabosc del perí·
metre de la capella de Sant Miquel i s’ha obert 
un tram de camí per accedir al que havia estat 
el pati d’armes. Les feines han estat imprescin·
dibles perquè tècnics de la Generalitat puguin 
realitzar l’estudi topogràfic que possibiliti futu·
res actuacions de recuperació i ús de l’espai.

Tota la zona que ocupa el castell serà no·
vament utilitzada com a punt de guaita i vi·
gilància pels guardes del Parc de la Serralada 
Litoral. |

visita tècnica al castEll (25 d’abril dE 2013)
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Finalment el CF Montornès no va poder 
culminar la gran temporada que ha fet su·
perant l’eliminatòria d’ascens de categoria i 
continuarà la propera temporada jugant a 
la quarta divisió territorial. Els de Montornès 
es van enfrontar al CE Olivella a doble partit 
(anada 1·0; tornada 0·0). S’enduen, això sí, 
el suport incondicional dels aficionats que 
van omplir les grades i van animar com mai 
l’equip. |

BrEus

El CF Montornès es queda a 
un pas de l’ascens

Malgrat l’increment de l’IVA, del 8% al 21%, que 
va imposar el govern central, les entrades i els 
abonaments per a la piscina d’estiu i per a la 
coberta són més econòmics per als veïns del 
poble respecte d’altres anys.
Els abonaments de la piscina d’estiu (20 
entrades, de dilluns a divendres no festius) 
tenen un preu de 23 euros per a joves (de 
15 a 25 anys), adults grans (a partir de 65 
anys) i famílies nombroses i monoparentals. 
L’abonament per a tota la temporada costa 
50 euros. A l’hora d’adquirir entrades o abo·
naments, els veïns han d’acreditar la seva 
residència mitjançant el DNI actualitzat amb 
l’adreça correcta o bé a través d’un certificat 
d’empadronament. |

Entrades i abonaments més 
barats per a les piscines

Les entitats locals aporten esport 
i lleure a l’estiu

Els Casals esportius de futbol, ten-
nis, bàsquet i karate, organitzats per 
les entitats, incorporen activitats de 
lleure amb el suport, per primera 
vegada, dels serveis municipals

Com cada any les entitats esportives del 
poble fan la seva aportació a les activitats 
d’estiu amb casals infantils i juvenils. N’ofe·
reixen el Club de Futbol Montornès, el Club 
Tennis Montornès, el Club de bàsquet Vila de 
Montornès i el Club Karate Montornès, a més 
del Complex Esportiu Municipal. 

Cada campus té establert el seu programa 
i les seves dates d’inscripció. Les propostes 
s’han incorporat a la programació publicada 
per l’Ajuntament. 

En tots els casos les activitats combinen la 
pràctica de les diverses modalitats esportives 
amb jocs, excursions, sortides a la piscina i al·
tres activitats lúdiques. Tot plegat, amb l’ob·
jectiu de fomentar la convivència i el creixe·
ment personal a través del lleure i dels valors 
de l’esport. Per primera vegada, les entitats 
han comptat amb el suport dels serveis mu·
nicipals en aquest àmbit. |
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Montornès és notícia

Durant setmanes ha estat notícia la visita d’un 

“toro” als boscos de Montornès, el qual s’havia esca-

pat d’una finca de Tiana i que ha estat tres mesos entre nosaltres. Per fi, 

el darrer cap de setmana de maig van poder-lo adormir amb un dard 

tranquil·litzant i es va retornar a la granja d’on provenia.

Aquest fet, que podria despertar certa curiositat entre els veïns i veïnes 

de la zona i que queda com una anècdota més, ha estat àmpliament 

cobert pels mitjans de comunicació. TV3, la televisió de tots, n’ha fet un 

seguiment en el canal 324 i TVE, fins i tot va fer entrevistes en directe 

amb responsables de la batuda.

Són incomptables les ocasions en què els informatius dels mitjans 

de comunicació públics estan buits de contingut i generen notícies que 

ens duen a ser la riota i la vergonya de tothom. Aquesta cobertura no 

ens sorprendria de determinats mitjans privats, ja que al cap i a la fi, són 

una empresa i tenen uns criteris determinats pel que fa als continguts 

informatius. 

Les notícies d’aquests mitjans, que paguem entre tots i que ens han de 

garantir un accés a la informació lliure i transparent, haurien d’informar 

de la gravetat de la situació econòmica i social que vivim, cobrir les 

mobilitzacions per l’habitatge, en defensa de la sanitat o l’educació que 

hi ha arreu del territori, i el clam popular que demana reformes en un 

país caduc i segrestat pels grans capitals. Per entendre’ns, amb tot el que 

està passant  i es preocupen només pel toro!

Tiempos de cambios

Cuando vemos los cambios que se están haciendo a ni-

vel mundial en términos de crisis, de que en Montornés los 

cambios sean para realizar un bien común para todos los que necesitan 

que seamos líderes en planificar, en términos políticos, se necesita unión 

sin condiciones.

Desde el Ayuntamiento se tienen que emprender nuevas opciones 

para paliar esta crisis que nos está ahogando. Nosotros aceptamos 

todas las ideas, así como dar las nuestras con compromiso, no obstante, 

se ve claramente que el color que gobierna el municipio tiene una hoja 

de ruta no participativa, ya que es una incógnita para todos. 

Desde el Gobierno Central, se está comenzando a ver que la recupera-

ción pasa porque los bancos den el apoyo necesario a los emprendedo-

res abriendo el grifo para los préstamos, y así, comenzar la recuperación 

del empleo. No podemos ni debemos olvidar que quien crea y ofrece 

puestos de trabajo son las medianas y pequeñas empresas, las cuales 

son el motor de España.

Cuando vemos que en temas de subvenciones y ayudas en nuestro 

municipio se plantean proyectos indefinidos hacia entidades y vecinos, 

sabiendo las necesidades que se tienen, esperamos que en los nuevos 

planes que están llevando a cabo el equipo de gobierno, los ciudada-

nos/as de Montornés, comiencen a tener esperanzas de recuperación. Lo 

penoso es que hay personas en entidades que trabajan austeramente y 

con compromiso total hacia lo que hacen, y se están desanimando, ya 

que hacen más de lo que pueden. 

Polítiques d’ocupació sota sospita

L’atur continua creixent i ja són 1.787 els aturats 

del nostre poble que no troben cap resposta de l’alcalde, que durant la 

campanya prometia feina per a tothom si guanyava les eleccions. Alhora, 

municipis propers com Montmeló o Parets estan aconseguint abaixar 

l’índex d’atur amb polítiques actives d’ocupació. 

A Montornès, la realitat és que, després de dos anys al govern, l’atur ha 

pujat significativament i les empreses han presentat al·legacions contra 

les ordenances fiscals per l’augment injustificat de la pressió fiscal. S’està 

destruint teixit industrial i el govern és incapaç de donar resposta a les 

persones que exigeixen a l’alcalde que compleixi amb la seva paraula de 

crear ocupació.

Quan Montornès va arribar als 1.500 aturats durant el passat mandat, 

el senyor Montero va acusar directament l’anterior alcalde de l’increment 

de l’atur. Ara, quan governa s’oblida de les pancartes i de les promeses 

de crear ocupació que va fer des de l’oposició. Ara la culpa és de Rajoy i 

la Merkel. El jutjat investiga l’alcalde per contractar a dit amb informes 

desfavorables dels tècnics de l’Ajuntament.

L’alcalde demostra que no sap acceptar la seva responsabilitat com a 

alcalde d’aquest municipi en aquest tema tan important i no dubta a con-

tractar professionals i persones vinculades directament amb el seu partit.

On és l’estalvi que va prometre, i els llibres gratuïts gràcies  als sous que 

es deixarien de pagar de l’Ajuntament?

Què fàcil és fer promeses i que difícil aconseguir-les!

Ni un pas enrere

Una vegada més el govern d’Espanya ataca de manera 

indiscriminada les bases del nostre autogovern. Amb 

la clara intenció d’espanyolitzar Catalunya redacta i, el que és pitjor, 

aprova el projecte de llei d’educació, la LOMCE.

La lluita constant, a la qual ens veiem sotmesos diàriament pels 

continus atacs del govern d’Espanya no fa sinó fer-nos més forts en les 

nostres conviccions.

Ara la LOMCE, que ve a acabar amb la feina de més de 30 anys d’un 

model educatiu progressista i modern, i demà què serà?

Ni podem, ni hem de consentir aquest atac directe cap a un dels pilars 

més importants del nostre autogovern, l’educació.

La LOMCE no ve més que a confirmar el que molts pensàvem, la 

recentralització en el govern d’Espanya, un model educatiu que ni 

és progressista ni d’integració, sinó un pas enrere en les llibertats de 

Catalunya, en el nostre dret a decidir, a decidir sobre la nostra educació 

i la nostra cultura, un atac sobre el nostre model educatiu que durant 

30 anys hem acaronat i cuidat fins, a poc a poc, anar aconseguint una 

escola catalana model d’èxit .

Ja està bé de recentralizar i no deixar-nos fer les coses a la nostra 

manera. Tot amb la clara intenció de no deixar-nos créixer com a país. 

Des de Convergència i Unió juntament amb la resta de forces polítiques i 

la Societat Catalana defensarem el nostre model educatiu i lingüístic.

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

Truca’ns i t’informarem
654 368 974
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| Agenda |

PROGRAMA DE SANT JOAN 

|15 de juny | 
Fira de comerç i entitats
De 17 h fins a la mitjanit, a la plaça del Poble (sopar popular i 
projecció del documental “Parlem de Montornès. De ciutat a 
barri. 50 anys de Montornès Nord”)

|22 de juny | 
Posada del mocador i ball de gegants, a les 20.30 h a la plaça 
del Poble
Pregó, a les 21.30 h a la plaça del Poble

|23 de juny | 
Paella popular, a les 14 h a l’escola Marinada
Espectacle de foc amb la Colla de Diables i cercavila fins a la 
foguera, a les 21.30 h.
Encesa de la foguera de Sant Joan, a les 22 h al carrer de Fede·
rico García Lorca

|15 de juny |
Concert de final de curs dels alumnes de guitarra flamenca de l’Es-
cola de Música 
A les 17 h, a l’església Nostra Sra del Carme

|15 de juny |
Concert de final de curs dels alumnes d’instruments de corda de 
l’Escola de Música
A les 12 h, a la Sala Gran del Casal Parroquial de St. Sadurní

|16 de juny |
V Mostra de Teatre: “Verónica”
A les 18.30 h, a l’espai cultural Monbarri
|16 de juny |
Concert coral “Cançons per a ballar” a càrrec de la Coral La Lira
A les 19 h, a l’església de Sant Sadurní

|20 de juny |
Festa de fi de curs del Casal de Cultura
A les 19 h, al Casal de Cultura

|29 de juny |
I Diada d’Entitats Esportives Locals 2013
A partir de les 9 h, a la plaça Pau Picasso

SETMANA DE L’ENERGIA 
Del 25 al 30 de juny

EXPOSICIONS
Del 3 al 21 de juny
Exposició dels treballs de fi de curs dels tallers del Casal de 
Cultura
de 15.30 a 20.30 h, al Casal de Cultura

Del 17 al 21 de juny
Exposició dels dissenys del concurs de la samarreta de Festa 
Major 2013
De 15.30 a 20.30 h, al Casal de Cultura

Del 5 al 15 de juny
Exposició “Natura” 
Exposició dels treballs del taller de pintura del Casal de Cul-
tura
De dimecres a dissabte, de 18.30 a 20 h, a la Galeria de Can 
Xerracan

ALTRES
Del 26 de juny al 12 de juliol
Matrícules a l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Te-
atre de Montornès


