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Els Plans d’Ocupació Local
oferten 27 llocs de treball

L’Ajuntament de Montornès ha convocat 27 llocs de treball en el marc
dels Plans d’Ocupació Local que es finançaran íntegrament amb fons
municipals. Les contractacions tindran una durada d’entre 4 i 9 mesos,
en funció dels projectes, 17 en total, que abasten gran part dels àmbits

d’actuació municipal. La inscripció a les ofertes es pot fer a través de la
pàgina web dels Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació www.diba.
cat/slo. Durant aquest mes de juliol ja s’han formalitzat les primeres
contractacions.
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Compromís per la
convivència a l’estiu

Es perllonguen els
projectes d’atenció
social

Festa Major solidària
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EDITORIAL

Que ningú es quedi enrere
El que més caracteritza un poble és la manera en com atén aquells que més
ho necessiten, els mes vulnerables. Per això, en aquest moment tan complicat, és
fonamental que procurem donar resposta a les necessitats bàsiques dels nostres
veïns i veïnes. Malauradament, cada vegada són més les famílies amb dificultats per fer front a les despeses bàsiques d’alimentació, habitatge, subministraments, medicaments, o tantes d’altres.

Horari:
Juliol i agost de 8 a 15 h
Avinguda de la Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70

L’Ajuntament no disposa de recursos per cobrir totes les demandes, que avui superen totes les previsions, però ens hem proposat reforçar al màxim l’atenció social, i atendre les situacions més difícils i
urgents, que han augmentat moltíssim darrerament. Tenim molt clar que això és el més important avui.

crèdits

Quan altres administracions, com la Generalitat o l’Estat, retallen i suprimeixen molts ajuts, plans
d’ocupació o les beques de llibres, a l’Ajuntament, un cop més, donem un pas endavant i posem en
marxa projectes com el d’aliments frescos, els esmorzars i berenars per a infants, el menjador social per a
la gent gran, o els ajuts escolars, entre d’altres.

EDITA: Ajuntament de Montornès del Vallès.
R EDACCIÓ: Regidoria de Mitjans de Comunicació.
FOTOGRAFIA: Departament de Mitjans de
Comunicació
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: Oficina de Català de
Montornès CNL Vallès Oriental

Cal destacar la magnífica feina que estan fent els equips tècnics de Benestar Social de l’Ajuntament,
desbordats com mai per les demandes, però absolutament compromesos i il·lusionats, i fent tots els
esforços per atendre les famílies.

M AQUETACIÓ: DeBarris, sccl
PUBLICITAT: Trinitat Gutiérrez (654 368 974)
I MPRESSIÓ: Indugrafoffset, SA

A Montornès tenim també la sort de comptar amb moltes persones voluntàries que reforcen totes les
actuacions i demostren que la solidaritat entre veïns i veïnes pot compensar moltes mancances. I com
no, destacar la feina de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Sense tots aquests homes i dones
no seria possible. Hem d’estar molt orgullosos i agraïts.

D.L.: B-3.106-1997
IMPRÈS EN PAPER CYCLUS RECICLAT.
7.000 EXEMPLARS . D ISTRIBUCIÓ GRATUÏTA.

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat
@ajmontornes
Ràdio Montornès (91.2 FM)
radio.montornes.cat
@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat

Està en joc la cohesió social, el futur de convivència al nostre poble. Ens hi juguem molt i és imprescindible que tots i totes hi ajudem. Formem una comunitat única on tothom és molt important. És el
moment de la solidaritat i del suport mutu. No podem permetre que ningú es quedi enrere.
José A. Montero. Alcalde
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Famàcies de Montornès del Vallès

•

Farmàcia Balcells
C. Federico García Lorca, 12
Telèfon 93 568 08 99

•

Farmàcia Fontcuberta
Av. de l’Onze de Setembre, 7
Telèfon 93 568 17 48

•

Farmàcia Forn (la Bòbila)
C. Major, 55
Telèfon 93 568 83 30

•

Farmàcia Moreno
Av. de l’Onze de Setembre, 40
Telèfon 93 544 41 80

•

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

Juliol 2013

| Actualitat |

3

Es convoquen 27 llocs de treball
a través dels Plans d’Ocupació
Els Plans d’Ocupació Local, que es ﬁnançaran íntegrament amb fons municipals, inclouen 17 projectes que abasten diversos àmbits. Durant aquest mes de juliol ja s’han
L’Ajuntament de Montornès ha convocat 27
llocs de treball en el marc dels Plans d’Ocupació Local impulsats en solitari pel Consistori.
Les contractacions tindran una durada
d’entre 4 i 9 mesos, en funció dels projectes,
17 en total, que abasten gran part dels àmbits
d’actuació municipal.
Les primeres corresponen a un projecte
d’arranjament de parcs i zones verdes, per al
qual s’ha contractat un operari especialista en
jardineria, i a un altre projecte per repassar la
pintura de les escoles i els vials públics, per
al qual s’han contractat dos operaris més. Durant aquest mes de juliol també es formalitzarà la contractació d’una persona de suport
per a la Biblioteca.
A l’agost es farà el procés de selecció d’una
plaça d’auxiliar per donar suport al programa
d’inclusió social i suficiència alimentària que
desenvolupa el Departament de Serveis Socials i al setembre se seleccionaran les 22 places
dels projectes restants.
Els candidats han d’estar empadronats a
Montornès i inscrits a la Borsa de Treball Municipal. Les persones interessades a inscriure’s

formalitzat les primeres contractacions. La inscripció a les
ofertes es pot fer a través de la pàgina web dels Serveis Locals d’Ocupació de la Diputació www.diba.cat/slo.

LA BORSA DE TREBALL MUNICIPAL OFEREIX ASSESSORAMENT ALS USUARIS

en els Plans d’Ocupació Local ho poden fer a
través del web dels Serveis Locals d’Ocupació
de la Diputació www.diba.cat/slo.
Ocupació finançada amb fons municipals
Els Plans Locals d’Ocupació s’estan tirant en-

davant íntegrament amb fons municipals. El
pressupost d’enguany ha inclòs una partida
de 350.000 euros per posar en marxa els Plans,
als quals se sumaran 11.947 euros procedents
de l’estalvi de les pagues de Nadal a què van
renunciar els regidors del govern local. |
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BREUS
Les boniﬁcacions en la taxa
d’escombraries es podran
sol·licitar ﬁns al novembre

L’Ajuntament ha ampliat el termini de sol·licitud
de les bonificacions en la taxa de recollida d’escombraries fins al mes de novembre, per tal
que els veïns tinguin més temps per accedir-hi.
A més dels pensionistes, dels veïns que fan ús
de la deixalleria i dels propietaris de locals comercials sense activitat, hi ha una reducció del
50% de l’import del rebut per a les famílies que
tinguin tots els seus membres a l’atur. |

ALUMNES DEL MÒDUL D’HOTELERIA, CUINA I SERVEIS DE RESTAURANT

L’Ajuntament s’estrena
a twitter
L’actualitat local es pot seguir des de fa unes
setmanes a través del twitter que l’Ajuntament
ha posat en marxa sota el perfil @ajmontornes.
Amb la nova eina es pretén millorar el nivell
d’informació que reben els veïns i potenciar
la presència municipal a la xarxa, complementant el web montornes.cat, que durant aquest
any ha rebut més de 80.000 visites, i el butlletí electrònic setmanal que compta amb 939
subscriptors. |

ALUMNES DEL MÒDUL D’AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA

Vint-i-dos alumnes del Pla de Transició al Treball reben l’acreditació del curs.
Una nova promoció de joves han superat aquest Programa de Qualificació Professional
Inicial que impulsa l’Ajuntament, i que els ha permès formar-se en les branques d’hoteleria,
cuina i serveis de restaurant; i fabricació mecànica. |
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Impuls a la contractació de
persones a l’atur i als emprenedors
L’Ajuntament dedicarà 58.000 euros a subvencionar les empreses que
contractin persones a l’atur i als emprenedors que iniciïn la seva activitat. Les bases recullen subvencions
equivalents a un 10% del salari brut
per a les contractacions i del 20% de
la base de cotització d’autònoms per
als emprenedors.
Formant part de les mesures programades
per l’Ajuntament per a l’activació de l’ocupació a Montornès, s’han fet públiques les bases
per a la concessió de subvencions, d’una banda a les empreses que contractin una o més
persones en situació d’atur que participin en
projectes del Departament de Promoció Econòmica i, de l’altra, a emprenedors que posin
en marxa el seu projecte.
En el cas de les contractacions, l’import de
la subvenció serà equivalent al 10% del salari
brut, prenent com a referència la base de cotització a la Seguretat Social, durant un període màxim de sis mesos. Per als emprenedors,
la subvenció serà el 20% de la base de cotització al règim d’autònoms.
La partida dedicada a subvencions s’ha
dotat amb 58.000 euros, dels quals 18.000 es
dedicaran a la contractació de joves inclosos

PRESENTACIÓ ALS EMPRESARIS DE LES MESURES PER ACTIVAR L’ECONOMIA LOCAL (12 DE JUNY DE 2013)

dins del Dispositiu d’Inserció Laboral del programa “Treball als barris”, 10.000 a emprenedors i 30.000 a la contractació d’usuaris de la
Borsa de Treball.
Paquet de mesures per a l’activació
de l’economia local
El 12 de juny es va dur a terme a l’Ajuntament una sessió amb representants del teixit
productiu industrial, empresarial i comercial
de Montornès i de l’entorn per presentar-los
les mesures que l’Ajuntament està posant en
marxa per a l’activació de l’ocupació.
Les actuacions també inclouen bonificaci-

ons, serveis de formació, aportació de perfils
professionals a través de la borsa de treball,
i la creació d’una mesa per al desenvolupament econòmic i la cohesió social amb participació de tots els agents implicats.
A banda de les mesures directament relacionades amb l’activitat econòmica, es va informar els assistents de les actuacions que s’han
dut a terme en l’àmbit urbanístic per facilitar la
implantació i creixement de les empreses a les
zones industrials. El darrer ple va aprovar l’adequació dels paràmetres urbanístics dels polígons industrials cosa que augmenta les possibilitats físiques de creixement de la producció. |
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Més de 800 persones en la cadena
humana contra les retallades

Juliol 2013

BREUS
Expressió corporal en
beneﬁci de la salut
Fa uns dies es va cloure un taller d’expressió
corporal inclòs en el programa de promoció
de la salut de les dones, impulsat per la Regidoria d’Igualtat i dirigit per l’Escola de Música,
Dansa i Aula de Teatre. Les persones interessades a participar en les properes edicions del
taller han de posar-se en contacte amb l’Oficina del barri. |

Una vintena d’alumnes a la II
edició del “Català acollida”

El 14 de juny veïns i entitats van
aconseguir enllaçar el quilòmetre i
mig que separa les places del Poble i
de Pau Picasso amb una cadena humana de protesta en què van participar entre 800 i un miler de persones.
Montornès ha expressat una vegada més el
seu desacord amb les retallades en els serveis
públics amb una acció contundent. La Coordinadora contra les retallades, amb el suport
d’una cinquantena d’entitats del poble, van
aconseguir mobilitzar el 14 de juny més de
800 persones per enllaçar les places del Poble
i de Pau Picasso amb una cadena humana.
La cadena va prendre en molts punts els

colors de les samarretes dissenyades a propòsit de les protestes en els àmbits educatiu
(groc), habitatge (verd), sanitat (blanc), serveis
públics (negre), serveis socials (lila), etc.
La colla de Drac i Diables va senyalitzar el
moment de connexió dels extrems de la cadena humana a l’avinguda de la Llibertat amb
una traca.
Un cop completada la cadena, tres representants dels sectors afectats per les retallades van llegir un manifest als jardins de l’Ajuntament.
La Coordinadora contra les retallades de
Montornès continua reivindicant el servei
d’urgències nocturnes al Centre d’Atenció Primària i defensant els serveis públics. |

PARTICIPANTS EN LA PRIMERA EDICIÓ DEL “CATALÀ ACOLLIDA”

Aquest dies s’han engegat les classes de la segona edició del “Català acollida” amb una vintena d’alumnes, veïns de diverses procedències. En la primera edició, que es va impartir
al Centre Infantil la Peixera, van participar 29
alumnes. Aquesta és una de les actuacions
que formen part del programa d’inclusió social vinculat al Projecte d’Intervenció Integral
de Montornès Nord. |
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Ajuntament i veïnat compromesos
per un estiu en convivència

REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT, DE L’AVV DE MONTORNÈS NORD I DE LES COMUNITATS ISLÀMICA, MUSULMANA AFRICANA I GITANA DEL BARRI

L’Ajuntament, l’AVV de Montornès
Nord i els representants de les comunitats Islàmica, Musulmana Africana i Gitana del barri han signat
un manifest de compromisos per al
foment de la convivència als espais
públics a l’estiu.
El 2 de juliol es va formalitzar la signatura del
manifest que han acordat l’Ajuntament, l’Associació de Veïns i Veïnes de Montornès Nord i els
representants de les Comunitats Islàmica, Musulmana Africana i Gitana que conviuen al barri

per a la promoció de la convivència i el civisme
aquest estiu. Entre els acords presos, hi ha el
foment de la convivència entre veïns al carrer,
el respecte als horaris de descans nocturn, la
cura del mobiliari urbà i infantil i la promoció
dels bons usos dels espais públics.
El document és un dels primers compromisos que s’han pres en el procés de treball
que es du a terme, des de fa mesos, entre els
representants de l’associació veïnal; els de les
comunitats musulmana, africana i gitana; els
tècnics de l’Oficina del barri; la Policia Local, i
el govern municipal. |

La plaça del Poble viu la I Fira d’entitats i de comerç. Més de 500 persones van visitar
la I Fira d’entitats i de comerç celebrada el 15 de juny en el marc del programa de Sant Joan.
D’altra banda, prop de 300 van participar al sopar a la fresca. El punt àlgid va ser la projecció
del documental commemoratiu dels cinquanta anys d’història del barri de Montornès Nord. |
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LA COLUMNA DE L’ENTITAT

Asociación de
Fibromialgia i
Síndrome de Fatiga
Crónica

S o m
una associació
fundada i
formada per
persones afectades de fibromiàlgia (FM) i Síndrome de fatiga crònica
(SFC).
L’associació es constituí el setembre de l’any
2009 i actualment compta amb 30 persones associades.
Les nostres feines són:
• Informar, orientar i donar suport a les
persones afectades de fibromiàlgia,
SFC, i a les seves famílies.
• Organitzar i realitzar activitats que
tinguin com a finalitat la millora de la
qualitat de vida d’aquestes persones.
• Difondre els coneixements envers
aquestes malalties, a fi de sensibilitzar
i conscienciar el conjunt de la societat.
• Vetllar pels drets de les persones afectades i treballar per l’assoliment del reconeixement i normalització d’aquestes malalties.
Les nostres activitats:
• Acollides personalitzades, d’informació
i d’orientació.
• d’Ajuda Mútua i altres tallers de teràpies grupals.
• Tallers de recuperació funcional amb
exercicis: risoteràpia, manualitats, ioga,
i algunes activitats puntuals.
• Taules informatives en diades, fires i
festivitats.
Moltes gràcies a totes les persones que
treballen i creuen en aquest projecte.
Si voleu contactar amb nosaltres afibromon@hotmail.com o telèfon 650 850 231.

| El Tema |
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Ajuntament, entitats i voluntaris donen continuïtat als programes d’atenció social
L’Ajuntament, la Unió de Botiguers i Cáritas de Montornès
han renovat ﬁns al desembre la col·laboració en el projecte de
distribució mensual d’aliments frescos. Un total de 156 famílies es beneﬁcien del programa. D’altra banda, al setembre es
continuaran les actuacions del pla d’inclusió social per a la

infància, la família i la gent gran. L’atenció s’ampliarà amb
un altra acció de suport a la llar per a la gent gran amb diﬁcultats i a les famílies amb risc d’exclusió social. Els projectes
compten amb la col·laboració d’una trentena de voluntaris
que durant els darrers mesos han rebut formació especíﬁca.
Un total de 156 famílies amb greus dificultats econòmiques continuaran rebent, de
manera mensual durant el segon semestre
de l’any, un lot personalitzat amb aliments
frescos (carn, peix, ous, verdura, fruita i puntualment iogurts).
La Unió de Botiguers i Càritas continuen
col·laborant amb l’Ajuntament per tirar endavant la iniciativa. El Consistori hi dedicarà
27.000 euros (10.000 euros més que durant
el primer semestre) la qual cosa permetrà
incrementar amb més aliments els dos tipus
de lots que es reparteixen. L’objectiu és complementar les aportacions dels productes de
consum no immediat que ja fa Cáritas.
El lliurament dels lots se seguirà fent per
setmanes a l’espai de l’edifici municipal Pin-

La feina dels voluntaris, cabdal per al
desenvolupament dels projectes socials
Totes les accions assistencials desenvolupades pel Departament de Serveis Socials, compten amb la col·laboració d’una trentena de veïns que han rebut formació sobre voluntariat
social. N’hi ha que ajuden en l’elaboració d’esmorzars i berenars per a 45 infants de famílies
necessitades, en la distribució d’àpats a una dotzena de persones grans, i en el programa educatiu “Més enllà de l’horari lectiu” en què acompanyen 31 escolars a fer els deures a la Biblioteca de l’escola Marinada. Aquest mes de juliol, s’organitzarà una jornada de valoració amb el
voluntariat social del poble.

tor Mir que l’Ajuntament va dotant segons les
necessitats.
Igual que s’ha fet fins ara, els botiguers
aportaran els productes a preu de cost, prepararan els lots segons les indicacions del
Departament de Serveis Socials i el repartiment anirà a càrrec de voluntaris. A partir de
setembre, mitjançant els Plans d’Ocupació
Local, es contractarà una persona que do-

narà suport al programa i a la resta d’accions
assistencials.
Projecte d’inclusió social per a la infància,
la família i la gent gran
Els 5 plans que aglutina el projecte d’inclusió
social per a la infància, la família i la gent gran
es van posar en marxa al febrer. Es van contractar 4 persones durant sis mesos amb l’ajut del

ESMORZARS I BERENARS PER ALS INFANTS

Servei d’Ocupació Local de Catalunya (SOC) a
través del programa “Treball als barris”. A partir
d’ara l’Ajuntament tirarà endavant les actuacions amb els recursos del Projecte d’Intervenció
Integral de Montornès Nord que subvencionen
a parts iguals el Consistori i la Generalitat.
A partir de setembre es posarà en marxa un
nou projecte de suport a la gent gran i a les
famílies en risc d’exclusió social. Mitjançant, els
Plans d’Ocupació Local, el Consistori contractarà tres persones que formaran una brigada
dedicada a neteges de xoc i a petits arranjaments a les llars. |

ELS COL·LABORADORS OPINEN SOBRE...

Quin ha estat el paper del vostre centre o entitat en el desenvolupament dels projectes socials?
NÚRIA LORES SITJAS
CAP D’ESTUDIS DE L’ESCOLA
MARINADA
El programa d’esmorzars
i berenars que ens va
plantejar l’Ajuntament ha
estat beneficiós perquè
hi havia alumnes que, des de feia molt de temps,
no duien esmorzar o només duien de tant en tant
alguna fruita. A les famílies proposades per Serveis
Socials, en vam afegir alguna més i les vam implicar com a voluntàries en el pla.

ROSA TORNER BLANCHART
VOLUNTÀRIA CÀRITAS
MONTORNÈS
Cada quinze dies ajudem
en el repartiment d’aliments frescos que van
molt bé per a les famílies
que ho necessiten. Des de Càritas ja ajudem una
mica amb els nostres subministraments, cada cop
menors, però els lots mensuals de l’Ajuntament
van molt bé per a la canalla i la gent gran. En el
projecte hi ha un voluntariat fabulós.

PETRA ÁLVAREZ PALOMINO
PRESIDENTA DEL CASAL DE LA
GENT GRAN DE MONTORNÈS
NORD
Nosotros hemos cedido
las instalaciones del casal
para que al mediodía se
puedan ofrecer menús gratuitos a los mayores.
Es un proyecto muy interesante porque son 12
personas muy mayores que no pueden hacerse la
comida ellos solos y por lo menos así comen una
vez al día caliente. Lo vemos muy bien.

ELENA MONTESINOS
DOMÍNGUEZ
VOLUNTÀRIA DEL PROJECTE
D’INCLUSIÓ SOCIAL PER A LA
INFÀNCIA, LA FAMÍLIA I LA GENT

CRISTINA JIMÉNEZ PUIG
COORDINADORA DEL PROJECTE
D’INCLUSIÓ SOCIAL PER A LA
INFÀNCIA, LA FAMÍLIA I LA GENT
GRAN

GRAN

De 17 a 19 h nos hemos
dedicado a ayudar a los
niños a hacer los deberes en la biblioteca del colegio Marinada. Lo más importante era pautarles
unas rutinas después de las clases. Los niños han
sido muy buenos y para nosotras las voluntarias
ha sido una experiencia muy satisfactoria.

MONTSE PÉREZ RAMOS
MONITORA DEL PLA DEDICAT A
L’ABSENTISME ESCOLAR

La veritat es que estem
molt contentes de com
han sortit les coses. Era un projecte pilot i no sabíem quina seria l’acollida del barri, ni dels veïns,
ni de les famílies. Després de l’experiència tenim
moltes ganes de continuar perquè s’ha vist millora
en tots els àmbits.

És tracta de tenir constància i que les famílies
del programa entenguin
que és molt important que els nens vagin a
l’escola de forma continuada. Hem fet seguiment
diari. Fins i tot, picàvem a la porta de les cases per
saber per què els infants no anaven a classe. Ara,
valorem amb el centre si s’ha reduït l’absentisme.
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UNA DE CATALÀ, SI US PLAU!

Recomanacions poètiques: Millorem el català
2013 ANY ESPRIU
col·locant bé els accents (II)
Enguany es commemora el centenari delnaixement deSalvador Espriu
i Castelló, un dels autors més insignes de la literatura catalana de segle
XX.Al llarg de tot l’any 2013, per tal de difondre la seva memòria i el
seu llegat, s’organitzaran conferències, exposicions, projectes editorials
i certàmens que apropin a tothom la vida i l’obra d’aquest destacat
poeta, narrador i dramaturg de les lletres catalanes.
A Espriu li va tocar de viure una època històrica adversa pera Catalunya i per ala llengua catalana. Havia publicat els seus primers textos
en la dècada dels anys trenta, la crítica el considerava un escriptor amb
un gran futur; però l’esclat de la Guerra Civil, la Dictadura Franquista i la
repressió posterior, amb l’abolició de les institucions catalanes i la persecució de la llengua van estroncar els seus projectes i ideals. Espriu,
però, no va renunciar a la literatura.
La seva actitud davant de la situació va ser exemplar i es pot sintetitzaramb alguns versos del poema Inici de càntic en el temple: “ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble”o “ hem viscut
per salvar-vos els mots,/per retornar-vos el nom de cada cosa” versos
que mostren com Espriu se sentia al servei del país per preservar la
llengua catalana, que ens identifica com a poble i que ésgarantia de la
nostra supervivència.
Inspirat en aquest poema el lema de l’Any Espriu és “Ens mantindrem fidels”, ja que, segons Xavier Bru de Sala, comissari d’aquesta efemèride, s’ha volgut destacar la dimensió cívica d’Espriu, que fou de
primera magnitud.
Per saber-ne més:
www.anyespriu.cat
http://espriuesviu.blogspot.com.es/

En el darrer número fèiem memòria de les normes d’accentuació i
comentàvem que hi ha tot un seguit de paraules que s’acostumen
pronunciar malament, perquè no es col·loca la síl·laba tònica allà on
s’hauria de col·locar. Avui és el torn dels mots plans i esdrúixols.
Potser us pot sorprendre, però són PARAULES PLANES ( la tònica és la
penúltima síl•laba) els mots: míssil, uníson, intèrfon, aeròlit, paraplegia
(ep, la tònica és la “i”), rèptil, monòlit, bronquíol, torticoli ( sí, sí, la tònica és la síl·laba “co”), atmosfera, omòplat, termòstat, etíop... i els noms
Èsquil, Èdip, Dídac, Mali, Marràqueix, entre altres. En aquest grup, també hi hem d’afegir les formes del present, tant de l’indicatiu com de
l’imperatiu i el subjuntiu, dels verbs acabats en -iar (canvia, estudies,
estalviïs, pronuncia...), que fan tònica la “i”.
Quan a les PARAULES ESDRÚIXOLES (la tònica és antepenúltima síllaba), cal recordar que ho són els mots diòptria, isòbara, aurèola, rubèola, olimpíada, elèctrode, pneumònia, ènema, díode, quàdriceps, període, màrqueting, etc. i els noms propis Hèlsinki, Himàlaia, Ítaca, Sàhara,
Míkonos, Tòquio, Àrtemis, Tàrraco, entre d’altres.
Hem de dir que hi ha algunes paraules que admeten dues possibles
accentuacions com antílop o antilop, dòmino o domino, fotòlit o fotolit, pèrit o perit, saxofon o saxòfon, xilofon o xilòfon, xòfer o xofer.
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
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En festa Major, una crida
a la solidaritat
La Comissió de festes ha decidit que
la Festa Major d’enguany sigui solidària i a favor del projecte de distribució d’aliments frescos que es du a
terme al poble sota la coordinació
del Departament de Serveis Socials.
El Gran Wyoming s’ha sumat a la
iniciativa i serà el pregoner de les
festes.
A més de donar suport al projecte de distribució d’aliments frescos, la Comissió de
festes, formada per entitats, també ha volgut
que la festa gran que se celebrarà del 7 al 16
de setembre serveixi per prendre consciència
de les conseqüències de les retallades als serveis públics.
Els artistes i grups convidats a la Festa Major han fet seva la crida a la solidaritat i han
rebaixat el seu sou. Aquest és el cas de El
Gran Wyoming qui també, de manera desinteressada, ha gravat un anunci sobre la Festa
Major Solidària. El Gran Wyoming actuarà
amb la seva banda el divendres, dia 13, i farà
el pregó.
Altres espectacles a destacar són l’obra de
teatre “Indignados” que s’està representant al

EL GRAN WYOMING

Focs d’artiﬁci convertits en ajuts des de 2012
A proposta de la Comissió de festes es van suspendre l’any passat els focs d’artifici de final de
festa i els 6.000 euros previstos per a la despesa es van afegir als 40.000 euros que es van destinar
a ajuts escolars per a la compra de llibres, material, sortides i transport dels alumnes de primària
i secundaria del poble. Enguany, la destinació serà el projecte de distribució d’aliments frescos.

teatre Alfil de Madrid, el divertit i participatiu
muntatge “Improshow”, les orquestres “Maravella”, “Tapeo Sound System”, “Reaggatunning”
i les bandes locals de Can Masferrer.

No faltaran a la cita les activitats tradicionals
de Festa Major com ara la cremada de l’Ajuntament, la qual aquest any complirà 25 anys,
i la “Dansa de la batalla” ballada pels Gegants.
A més hi haurà propostes infantils, el sopar de
germanor, la Font tapa, el correfoc, les exhibicions de ball i el berenar per a la gent gran.
Recaptacions solidàries per al projecte de
distribució d’aliments
Un euro de cadascuna de les samarretes de
Festa Major adquirides es destinarà al projecte de distribució d’aliments frescos, així com
l’import de la venda dels gots solidaris i un
25% d’allò que s’ingressi a les barres del recinte firal de diverses associacions. En acabar la
Festa Major es farà pública la recaptació total.

Montornès amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. A final del mes
de juny, l’Ajuntament va programar diverses activitats (una xerrada sobre l’estalvi en
subministraments bàsics, una xerrada i mostra sobre vehicles elèctrics i un cinefòrum) en el
marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. |

La FM a les xarxes socials
Igual que l’any passat, les activitats de la FM
es podran consultar a través d’una aplicació
gratuïta per a dispositius mòbils i l’actualitat
serà present a través de www.montornes.cat
i dels perfils de twitter oficials @ajmontornes
@MontornesFestes |

| Esports |
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Animació i solidaritat en la
I Diada d’Entitats Esportives

BREUS
Més de sis-cents
participants als campus
Un total de 607 infants i joves participen en
les propostes esportives que es desenvolupen al poble aquest estiu. El campus del
Club de Karate aplega 95 participants, el del
Club de futbol, 70 i el del Basquet Vila de
Montornès i el Club de Tennis, 40 cadascun.
Les activitats del Complex Esportiu Municipal n’apleguen 357. |

L’Associació Lleure
Montornès fa el cim del
Toubkal al Marroc
I DIADA SOLIDÀRIA D’ENTITATS ESPORTIVES, A LA PLAÇA DE PAU PICASSO

FOTO ASS LLEURE MONTORNÈS

Els membres de l’Associació Excursionista Lleure
van pujar entre el 22 i 23 de juny la bandera de
Montornès al cim del Toubkal, a 4.167 m. d’altura. Els alpinistes del poble van fer l’ascensió al
punt més alt del Marroc en el marc del Projecte
4000 del Centre Excursionista Parets. El mes de
maig, els montornesencs van desplegar la bandera a la Tossa d’Alp, a 3.500 m. d’altura. |

Les entitats esportives del poble
van protagonitzar el 29 de juny una
jornada presidida per la promoció
de l’esport i dels valors solidaris. A
més de mostrar la riquesa i diversitat de l’esport local es van recaptar
fons per al projecte de distribució
d’aliments frescos
El ciclisme, el karate, l’atletisme, el triatló,
els escacs, el tennis, el futbol sala, el futbol i
el bàsquet es van donar cita el 29 de juny a
la plaça de Pau Picasso en la I Diada solidària
d’entitats esportives.

Durant la trobada es van fer exhibicions i
ponències sobre els esports que es practiquen al poble, i prop de 350 infants i joves
van participar en les activitats i jocs muntats
a l’espai.
La vessant solidària de la jornada es va
plasmar en la recaptació de fons, a través de
la venda de samarretes de l’esdeveniment,
per al programa de distribució d’aliments
frescos que des de gener impulsa el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament
amb la col·laboració de la Unió de Botiguers, de Càritas de Montornès i de veïns
voluntaris. |
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| Grups Municipals |

grupmunicipal.pp@montornes.cat

Ara fa dos anys de la presa de possessió del nou govern
municipal. Dos anys apassionants, de molta responsabilitat i de molta exigència, i ara toca fer-ne un balanç.
El nou govern proposà grans canvis estructurals d’acord amb el programa electoral i les necessitats del moment. Les polítiques socials (ajuts
escolars, beques menjador, programa d’alimentació fresca...), l’impuls de
l’ocupació (dispositiu d’inserció jove, subvencions a la contractació, visites
a més de 50 empreses...) o el suport als projectes culturals i a la comunitat educativa, el foment de la solidaritat veïnal i de la participació de les
entitats o l’aposta pels programes socials de la Llei de Barris, són alguns dels
elements destacats.
Per altra banda, l’empresa de serveis, l’aposta pels serveis públics de
qualitat, l’IES Marta Mata, les millores a la via pública o la remodelació dels
equipaments són projectes engegats amb bona perspectiva fins a final de
mandat.
Conscients de les limitacions econòmiques de l’Ajuntament i de les realitats socials que patim els veïns, tenim la consciència tranquil·la ja que estem
treballant molt i amb honestedat, fent tot el possible per donar resposta als
problemes de la gent, però no podem estar satisfets, perquè no arribem allà
on voldríem i la situació de molts veïns i veïnes empitjora, tot i l’esforç.
Des ICV-EUiA afrontem la segona meitat de la legislatura amb la
mateixa il·lusió, honestedat i compromís, amb moltes ganes de continuar
desplegant el Projecte de poble amb el poble, fent de Montornès el millor
lloc on viure i conviure.

L’alcalde de Montornès condemnat
per vulneració dels drets fonamentals
El Jutjat CA de Barcelona declara la vulneració dels drets dels regidors
de l’oposició per no disposar dels 2 dies mínims per poder estudiar
temes tan importants i transcendents com l’aprovació del Pressupost
municipal i declara la nul·litat del Ple Extraordinari i Urgent en el qual es
va aprovar el Pressupost municipal.
Fent ús de l’autoritarisme que els dóna la majoria absoluta, es va
convocar un ple de pressupostos amb menys de 48 hores d’antelació, i la
Justícia ha resolt la qüestió donant la raó al nostre grup.
Els pressupostos municipals han de ser fruit d’un debat serè, sense
urgències. No busquem paralitzar res. El que busquem és cercar acords
dins d’un marc de participació.
Vàrem presentar aquesta demanda i ens han donat la raó ja que no
hem pogut ni podem exercir el dret de fiscalitzar l’acció de govern i presentar propostes per millorar les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes.
Presentem mocions per defensar i denunciar l’actual situació d’emergència social i ni tan sols s’han debatut al plenari de l’ Ajuntament.
Ha estat una lliçó judicial de democràcia a l’Alcalde, que entén que
la majoria absoluta li permet fer tot el que li ve de gust. És el “ordeno
y mando” d’altres èpoques històriques que estem patint els que no
pensem com ell. Esperem que rectifiqui i doni resposta a tots els escrits
que hem presentat, que sigui capaç de debatre totes les mocions que
obligatòriament s’han de debatre al Ple Municipal.

¿Dos años de mandato local?

Cap a on anem?

Hemos esperado estos 2 años de mandato del gobierno
municipal para tener una concepción más amplia sobre
el pulso de la vida municipal. Se ha caracterizado, hasta ahora, por la
subida de impuestos, nula inversión pública, (lo que se está haciendo
ya había sido planificado por el anterior gobierno y ahora simplemente
lo están ejecutando), el elevado desempleo, el fracaso de las audiencias
públicas, que les va a llevar a efectuar cambios en todo el proceso de
participación, y escasez en debates.
Según parece han leído nuestro programa electoral municipal, y lo
están poniendo en marcha, desde hace pocos meses. Uno de los temas
para que seamos competitivos y podamos realmente poner las herramientas para crear empleo es la modificación puntual del Plan General,
adecuar los parámetros urbanísticos de los polígonos industriales y eso
que quiere decir a la práctica,? que seremos el municipio de la comarca,
más atractivo a los inversionistas, para instalar sus empresas aquí, no
como hasta ahora que iban a otros municipios. Eso dará más ingresos a
las arcas municipales y menos paro.
No vamos a entrar en los procesos judiciales abiertos por la otra
formación de izquierdas contra el equipo de gobierno local, que están
paralizando una gran parte de la gestión municipal. La situación es difícil para que algunos todavía la pongan más difícil, y ése no es nuestro
cometido, sino todo lo contrario.

No és de rebut que el govern que dirigeix el nostre poble
prengui segons quines decisions que, al nostre parer, no
podem compartir. Manquen mesures per a millorar el nostre Municipi.
Torna la calor i els contenidors de brossa els caps de setmana estan
plens i desprenen unes flaires d’ allò més ranci.
Comencem a veure contenidors de paper rebentats per l’acció d’individus que en roben el contingut i que no s’estan substituint per uns de
nous.
No estan disminuint els grafits a les parets del nostre municipi, sinó
que de mica en mica són a l’alça, se’n netegen uns quants, però n’apareixen més.
Els diumenges al matí trobem els parcs i jardins plens de brutícia i
amb deixalles, amb el risc de trobar vidres trencats pel terra.
Els estalvis que s’obtenen no justifiquen el deteriorament del nostre
benestar, l’Ajuntament no hauria de retallar en millora de serveis.
Volem manifestar el nostre rebuig a la decisió que va prendre l’equip
de govern de renunciar a fer una residència i centre dia a Montornès
Nord i acceptar la destinació de la subvenció a adequar la masia de
Ca l’ Espasell com a un Casal d’avis. La meva intervenció en la darrera
comissió de govern respon a allò que sempre he defensat: un edifici
nou i més ben ubicat. Si aquest nou equipament no es fa en aquesta
legislatura, CIU portarà en el seu programa electoral aquest projecte i, si
alguna força política ens necessita, haurà d’acceptar aquest punt per a
nosaltres irrenunciable.

grupmunicipal.psc@montornes.cat

http://icveuiamontornes.wordpress.com/

Balanç dels dos anys de Govern

Juliol 2013

grupmunicipal.ciu@montornes.cat

14

Juliol 2013

15

16

Juliol 2013

