
L’Institut Marta Mata
a punt d’estrenar

Els alumnes i els professors estrenaran les properes setmanes l’edifici 
nou de l’Institut Marta Mata, al camí de la Justada. D’acord amb els 
terminis establerts, l’empresa Bigas Grup va lliurar el 19 de setembre 
el nou equipament escolar a l’Ajuntament i a la Generalitat. L’edifica-

ció està formada per tres cossos (dos aularis i el gimnàs) més les pis-
tes esportives exteriors. L’Ajuntament, tot i no tenir les competències, 
ha avançat els diners per finançar la construcció amb un import de 
sortida de 3.073.861,24 euros.
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crèdits

Vull manifestar-vos, en primer lloc, el meu entusiasme i agraïment per l’èxit 

que ha suposat la Festa Major d’aquest any. Un èxit que és mèrit de tots ple-

gats però, sobretot, de les entitats que la fan possible amb un enorme esforç, 

que és necessari reconèixer. Sense elles no tindríem aquesta Festa Major. I tampoc sense l’enorme 

esforç que realitzen els tècnics municipals, la policia local, protecció civil i, especialment, els treballa-

dors de la brigada municipal que, de manera incansable i a totes hores, resolen qualsevol necessitat 

logística dels actes. I per descomptat, també els patrocinadors han esdevingut imprescindibles. A tots 

ells moltes gràcies.

L’èxit de la festa també ho és de la participació de tots i totes vosaltres. Tots els actes han comptat 

amb una enorme quantitat de veïns i veïnes, amb ganes de passar-s’ho bé, i amb total tranquil·litat. 

Ha estat molt emocionant veure tanta gent al pregó, a la cremada de l’Ajuntament, al teatre, als 

concerts, a la fontapa, al correfoc, als balls, a les activitats esportives, a la batalla dels gegants, a 

l’espectacle de dansa o al berenar de la gent gran, per destacar només alguns, i també a la fira. Un any 

més hem tingut sort i no ha plogut.

L’èxit ha estat, a més de la col·laboració solidària de tothom per donar resposta a un projecte de 

suport a les famílies amb dificultats, el missatge positiu i de compromís que hem donat, un cop més, 

com a poble, demostrant que la gent de Montornès quan és necessari respon i dona exemple. Penso 

que la presència a la Festa Major del Gran Wyoming, donant suport a aquest projecte, ens ha fet pujar 

els ànims i l’autoestima col·lectiva a tots plegats. A tots i totes vosaltres moltes gràcies.

Acabar l’estiu i començar el curs amb la Festa Major és molt important. La diversió és molt necessà-

ria i també retrobar-se amb els amics i veïns en un ambient tant fantàstic. Ens han arribat molts co-

mentaris de satisfacció. L’any serà llarg i la situació, ja ho sabeu, és molt dura. Us desitjo molts ànims.

José A. Montero. Alcalde

Festa Major solidària i altres alegries

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

@ajmontornes
Ràdio Montornès (91.2 FM)
radio.montornes.cat

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat

Famàcies de Montornès del Vallès

Horari:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h

dimarts i dijous de 17 a 19 h
Avinguda de la Llibertat, 2

Tel. 93 572 11 70
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L’Institut Marta Mata, acabat
i a punt per estrenar
Els alumnes i professors estrenaran 
les properes setmanes l’edifici del 
Marta Mata, al camí de la Justada. 
L’equipament, està format per tres 
cossos (dos aularis i un gimnàs) i les 
pistes esportives exteriors.

D’acord amb els terminis establerts en el 
contracte, l’empresa Bigas Grup va lliurar el 19 
de setembre l’edifici nou de l’Institut a l’Ajun-
tament i a la Generalitat. 

Abans de la signatura de l’acta de recepció 
de les obres, tècnics del Departament d’Ense-
nyament i del Consistori van inspeccionar les 
instal·lacions que es van començar a construir 
el mes de febrer de 2013. 

L’edificació,  amb una superfície de 4.416,25 
metres quadrats, té tres cossos independents 
(dos aularis i el gimnàs) a diferent alçada i de 
manera perpendicular al carrer amb l’objectiu 
d’evitar l’efecte barrera i permetre la visualit-
zació del paisatge natural que envolta l’equi-
pament. Amb aquesta premissa, les aules 
tenen finestrals amb vistes. L’institut compta 
amb pistes esportives exteriors.
L’Ajuntament, tot i no tenir les competències, 
ha avançat els diners per finançar les obres 
amb un import de sortida de 3.073.861,24 
euros. |

Vistes de l’edifici nou de l’institut Marta Mata

una de les aules de l’equipaMent
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Posada a punt de les escoles per al nou curs. La Brigada Municipal d’Obres ha dut 
a terme, durant l’estiu, treballs de manteniment a les 5 escoles del poble. Al centre Palau 
d’Ametlla, també s’hi han fet treballs específics al pati i a l’edifici. |

La formació per a adults ja s’ha instal·lat a les aules del Vinyes Velles. Prop d’un 
centenar de persones van assistir a la inauguració del curs 2013 -2014 i a la presentació del 
nou emplaçament de l’Aula de Formació Adults a l’Institut Vinyes Velles. |

BrEus

Fins al 24 d’octubre romandrà obert el ter-
mini de sol·licitud d’ajuts per a les AMPA dels 
centres educatius. L’Ajuntament hi destinarà 
32.000 euros (27.500 per a les AMPA dels cen-
tres de primària, 3.000 per a les dels de secun-
dària i es repartiran 1.500 entre les de l’Escola 
Bressol i l’Escola de Música, Dansa i Aula de 
Teatre. El pressupost municipal també inclou 
una partida de 40.000 per a les escoles de pri-
mària i de 10.000 euros per als instituts. |

82.000 euros en ajuts als 
centres educatius i a les 
AMPA

Un total de 6 Joves de Montornès han pre-
sentat la seva candidatura en el marc dels 
ajuts als estudiants del poble amb qualifica-
cions excel·lents. Properament es donaran a 
conèixer els resultats de la convocatòria que 
atorga 500 euros a la millor nota a l’acaba-
ment del batxillerat, 500 euros a la millor nota 
de selectivitat i 1.000 euros, a la millor nota a 
l’acabament d’un curs universitari. |

Suport als estudiants 
excel·lents

| Notícies |
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L’Ajuntament treballa per recuperar 
la gestió del Complex Esportiu

El Ple Municipal va aprovar en la 
sessió del 5 de setembre iniciar els 
tràmits per resoldre el contracte sig-
nat amb l’empresa Gestió Esporti-
va Montornès SL per a la gestió del 
Complex Esportiu Municipal (CEM)

Des del mes de novembre de 2004 l’em-
presa Gestió Esportiva Municipal SL (del grup 
SEAE) és la titular de la concessió del servei 
públic municipal d’esports concentrat en les 
instal·lacions del CEM.

El febrer de 2012 l’Ajuntament va demanar 
una auditoria comptable externa del període 
comprès entre els anys 2009 i 2011 per com-
provar l’estat de l’empresa. Entre els motius, 
hi havia el fet que l’adjudicatària no havia 
abonat al consistori els cànons corresponents 
que incloïa el plec de condicions de la con-
cessió perquè declarava pèrdues anuals.

L’anàlisi comptable de la situació financera 
de l’empresa va posar en qüestió la manca de 
beneficis, per la qual cosa Gestió Esportiva 
Municipal, SL, hauria d’haver assumit el paga-
ment dels cànons de la concessió. També es 
van detectar irregularitats de gestió i deutes 
en matèria tributària.

Tot plegat va conduir l’Ajuntament, fa 9 me-
sos, a iniciar negociacions amb Gestió Espor-
tiva Montornès SL sense que fins ara s’hagi 
arribat a cap acord.

Les darreres passes han estat l’acord del 
Ple Municipal per començar els tràmits de 
resolució del contracte i la designació d’una 
persona encarregada de dirigir el traspàs de 
la gestió del CEM al consistori i de garantir 
que els serveis que s’ofereixen als 1.800 usu-
aris de la instal·lació i els treballadors que els 
presten no es vegin afectats pel procés de 
transició. |

Des del mes de juliol, Montornès col·labora 
amb la Fundació Pagesos Solidaris per tal que 
els veïns que estan a l’atur puguin tenir accés 
al món laboral en l’àmbit de l’agricultura i la 
ramaderia. Fins ara s’ha aconseguit la inserció 
laboral de dues persones del poble.

El 25 de setembre l’alcalde, José A. Mon-
tero, el coordinador territorial de l’Àrea me-
tropolitana de Barcelona d’Unió de Pagesos, 
Francesc Bancells, i tècnics de la Xarxa d’En-
titats d’Inserció Laboral van presentar el pro-
jecte, que compta amb el suport del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Fons So-
cial Europeu.

L’objectiu és crear una plataforma d’accés 
als llocs de treball per tal que els demandants 
de feina es puguin adreçar a una Borsa de Tre-
ball virtual coordinada per totes les entitats. |

Montornès col·labora 
amb Pagesos Solidaris 
en el foment de la 
inserció laboral al 
sector agrari

presentació del projecte a la sala d’actes de l’ajuntaMent
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Aquets mes d’octubre s’ha posat en mar-
xa un curs de defensa personal impulsat 
per l’Associació de Dones per la Igualtat 
de Montornès (ADIM), amb la col·laboració 
d’Afibromon, el Club Karate Montornès i 
l’Ajuntament. La formació, gratuïta i oberta 
a tothom, pretén facilitar tècniques bàsiques 
de defensa davant agressions comunes. Més 
informació: adim.dones@gmail.com. |

BrEus

Curs de defensa personal 
gratuït i per a tothom

Des de començament d’any, la Regidoria 
d’Igualtat actualitza el protocol de violència 
de gènere que inclou la mutilació genital fe-
menina, una realitat invisible, però present en 
la societat. Properament es durà a terme una 
sessió de treball, conduïda per agents dels 
Mossos d’Esquadra i adreçada a entitats i a 
tècnics de diversos àmbits. |

Revisió del protocol sobre la 
mutilació genital femenina

El botiguers recapten 1.000 euros 
per al projecte d’aliments frescos

Els comerciants dels carrers Major, 
del Riu Mogent i de Jacint Verda-
guer van lliurar, a finals de juliol, 
1.000 euros recaptats durant la XX-
VII Mostra de Comerç celebrada el 
mateix mes. Durant la mostra també 
es van recollir 650 litres de llet i més 
de 200 quilos d’aliments diversos 
per al banc local de Càritas

La solidaritat del veïnat s’ha fet palesa du-
rant els darrers mesos en gran part de les ac-
tivitats organitzades al poble.

En el marc de la XXVII Mostra del Comerç ce-
lebrada el 6 de juliol, els botiguers dels carrers 
Major, del Riu Mogent i de Jacint Verdaguer i 

representants de Càritas al poble van organit-
zar diverses activitats solidàries sota el lema 
“Ajuda’ns a ajudar”. Els comerciants van recap-
tar 1.000 euros amb el sorteig d’una cistella de 
productes, que després van donar al projecte 
de distribució municipal d’aliments frescos, del 
qual es beneficien 156 famílies que travessen 
per greus dificultats econòmiques. 

Durant la mostra, Càritas també va fer una 
recollida solidària d’aliments per al banc local. 
La campanya va permetre recollir 650 litres de 
llet, 190 paquets de galetes, 22 litres d’oli, i més 
de 200 quilos d’aliments diversos. A més, el 
Club Tennis Montornès va fer una aportació de 
180 quilos que s’ha sumat a altres aportacions 
posteriors d’entre 50 i 70 quilos d’aliments. |

d’esquerra a dreta, toni cornelles (de la joieria crisol), l’alcalde josé a. Montero, i enric Molina (de la papereria enric)
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Este año si he disfrutado 

de las fiestas del pueblo. 

Me ha gustado mucho el 

concierto de la Orquesta Maravella, el que hicie-

ron el domingo en el pabellón. Aunque no bailé, el 

concierto estuvo muy bien.

Creo que la fiesta no necesita nada. Hay mucho 

donde elegir y está perfecta.

José Hernández 
Berlanco
83 anys

Este año he disfrutado 

mucho de la Fiesta Mayor 

principalmente porque 

tengo una niña pequeña 

y ella se lo ha pasado muy bien. Me gusta la 

organización que hay por que el pueblo no sufre 

mucho. Hay muchas actividades y podemos 

pasarlo bien. Hemos disfrutado mucho con los 

Gegants en el centro del pueblo.

Marco seco Vaz
31 anys

M’ha agradat molt la 

festa del poble. Tot ha 

anat molt bé, la gent, les 

reunions amb els amics i amb la família.

Vull destacar totes les activitats per a nens, la festa 

de l’escuma, les gimcanes, el teatre... I m’agradaria 

que és respectéssim més els horaris nocturns, 

sobretot amb el tema dels concerts.

Montse GaBilán 
Fernández 
33 anys

El que més em va agradar 

va ser el pregó perquè va 

ser molt amè i també la 

Cremada de l’ajuntament. 

Però sobretot el pregoner. Sempre m’ha agradat molt  

El Gran Wyoming. Molt bé els clàssics, els de tota la 

vida, els diables i els gegants. I això del menjar a la 

plaça de la Font: em va agradar molt la Font Tapa al 

carrer. Només comentar que tot era molt car a la fira.

isaBel cucHi alaMán
60 anys

Montornès vibra amb la Festa Major Solidària

Des del pregó del Gran Wyoming i la 
cremada de l’Ajuntament fins al bere-
nar i ball per a la nostra gent gran van 
passar tres dies intensos en què les en-
titats, les colles i el veïnat van vestir de 
festa, color i solidaritat el poble.

Les activitats es va poder seguir a través del 
Twitter @MontornesFestes amb imatges en 
directe, per exemple, de la plaça de Joan Miró 
plena de gom a gom per veure la Dansa de la 

Qué li ha semblat la Festa Major i que faria per millorar-la?

Octubre 2013

Batalla dels Gegants, de les 1.300 persones que 
es calcula van omplir la plaça de Pau Picasso 
per a la mostra de dansa o de les visites teatra-
litzades al refugi antiaeri de Ca l’Arnau. També 
es va utilitzar l’etiqueta #FMSolidariaMontornes 
per compartir “piulades” sobre la festa gran. 

La Festa Major Solidària s’ha mogut a favor 
del projecte de distribució d’aliments frescos 
que es du a terme al poble sota la coordinació 
del Departament de Serveis Socials de l’Ajun-
tament. |

Nom Nombre de 
gots venunts

Aportació sobre 
l’import de les barres 
a la zona de concerts

Total

Penya Pere Antón 61 439 euros 500 euros

Penya Bartomeus 550 euros 550 euros

Associació Músics Masferrer 315 513 euros 828 euros

Associació Jícaro 206 75 euros 281 euros

Centro Cultural Andaluz 61 61 euros

ICV – EUiA 1420 1420 euros

PSC 200 200 euros

Unió de Botiguers Fontapa 941 941 euros

Club Karate Montornès 131 131 euros

Plataforma  d’Afectats  per la 
Hipoteca (PAH)

375 375 euros

Club Bàsquet Vila Montornès 175 175 euros

Total recaptació per al projecte de distribució d’aliments frescos 5.462 euros

Nota: En el moment de la publicació d’aquest número falta per comptabilitzar l’import solidari per la venda 

de samarretes de la Festa Major. Al total cal afegir els 5.000 euros dels focs d’artifici de final de festa que per 

segon any s’ha decidit  suspendre i destinar a un projecte social. 

¿Cómo supo de la Fiesta Mayor Solidaria 
de Montornès y cómo ha sido que, además 
de venir a actuar con su banda los Insol-
ventes, ha llegado a ser el pregonero?
Una cosa llevó a la otra. No sé muy bien cómo, 
se pusieron de acuerdo a través del Ayunta-
miento con un chico que a veces nos busca 
cosas, nos contó la historia y dijimos: bueno, 
venga, pues hala! A mí lo de los pregones no 
me gusta mucho, en mi pueblo, en todo caso, 
pero claro... un sitio que no conozco... Claro 

“Creo que hay que ser solidario 
siempre (...) A la gente decente 
no le queda otra.”

El Gran Wyoming va ser el 
pregoner de la Festa Major de 
Montornès. La seva presència 
va despertar força expectació 
al poble i el seu entorn. Va ar-
ribar a l’Ajuntament força ele-
gant amb un vestit gris lluent 
i camisa i corbata granats: “lo 
primero que he pillado en el 
armario”, va dir bromista.

que, ante la insistencia de que era imprescindi-
ble para el normal funcionamiento y la catego-
ría de las fiestas, pues tuve que transigir!

¿Qué mensaje quiere transmitir a los 
vecinos en su pregón?
Me he escrito aquí unas coplillas que me he 
“currao”. Es un pregón festivo para inaugu-
rar las fiestas, pero siempre alguna cosa un 
poquito para tocar los huevos hay que incluir, 
porqué si no... 

¿Qué opinión le merece que la fiesta 
mayor de Montornès sea solidaria?
Bueno, es que a la gente decente no le queda 
otra, no? Corren unos tiempos que, vaya, 
vaya. A ver cómo termina esto. De momen-
to hay que echar un cable como sea, cada 
uno en su sitio. Evidentemente, hay que ser 
solidario, pero no sólo ahora, que estamos 
viviendo una crisis. Yo creo que hay que ser 
solidario siempre, como una condición del 
ser humano. Le hace mejor. |

les Penyes Pere anton i BartoMeus, a la Guerra de GloBus d’aiGua.

JA Jim
én

ez
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18 persones ja treballen en
els Plans d’Ocupació Local

De les 27 contractacions previstes 
als Plans d’Ocupació Local (POL) 
de 2013, resta pendent la convoca-
tòria de 9 llocs de treball. Els plans 
inclouen un total de 17 programes 
que abasten gran part dels àmbits 
d’actuació municipal.

Els primers contractes mitjançant els Plans 
d’Ocupació es van formalitzar el mes de juliol 
i al mes de setembre es van signar 6 més. Els 
darrers llocs de treball (oficials de 1a d’obres 
i operaris especialistes d’obres) que s’han 

ofert pertanyien als projectes de millora de 
l’espai públic, l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques al barri de Mon-
tornès Nord; a la urbanització d’un tram del 
carrer de Puig i Cadafalch, i a la construcció 
del menjador de l’escola Sant Sadurní. Les 
contractacions tindran una durada d’entre 4 
i 6 mesos, en funció de l’actuació.

Els candidats que vulguin optar als Plans 
d’Ocupació Local han d’estar empadronats 
a Montornès, inscrits a la Borsa de Treball 
Municipal i han d’accedir a través del web:  
www.diba.cat/slo. |

personal de suport a la seu del pla de transició al treball

la columna dE l’Entitat

Tractes d’imaginar-te un Montornès sen-
se cremada de l’Ajuntament o sense corre-
foc la nit de dissabte de Festa Major i es fa 
difícil. Molts dels joves que participen de la 
vida cultural han nascut amb una colla de 
diables formada i consolidada al poble.

Molts pensen que ser diable, tabaler/a, 
graller/a, o “draconaire” és tan sols vestir-
se per Festa Major, donar cops al tabal 
i tirar quatre petards; si fos així, molts de 
nosaltres ens hauríem avorrit. Formar part 
d’una entitat implica feina, però alhora 
t’aporta grans moments que si no fossin 
dins del context de l’associacionisme difí-
cilment es podrien experimentar.

Enguany hem tingut la sort de poder 
celebrar el 25è aniversari de la Cremada 
de l’Ajuntament, acte que es du a terme 
just després del pregó del divendres de 
Festa Major.

La Cremada dura uns 12 minuts, i és 
fruit de la suma de moltes hores de feina 
i de molta gent. El disseny de l’espectacle 
pràcticament s’inicia just després d’aca-
bar la cremada, i fins i tot, durant el seu 
muntatge. Més d’un any de feina per a 12 
minuts. Molts podeu pensar que és una 
bogeria: els diables pensem que és la nos-
tra feina. Pensem que és l’excusa perfecta 
per poder quedar al local i veure’ns per fer 
feina, però també per parlar, fer broma, 
engegar nous projectes i, en definitiva, 
passar-ho bé, ja que, a més de companys 
de foc i de feina, podem dir que amb el 
temps tota aquesta gent amb què com-
partim aquests moments tan emocio-
nants esdevenen els nostres amics.

Alex Blanchart (Cap de colla)

Drac i Diables de 
Montornès, 28 anys 
de Festa Major

Més autonomia per a la gent gran amb problemes de mobilitat. Rutines diàries 
com dutxar-se o rentar els plats són ara una mica més fàcils per a algunes persones grans 
del poble amb problemes de dependència i de mobilitat. L’Ajuntament, mitjançant un 
programa d’ajuts de la Diputació, ha dut a terme petites reformes en 9 habitatges per 
fer-los més accessibles. |



10 Octubre 2013

el carruatge aMb el fèretre d’enric prat de la riba a l’alçada de la creu de terMe. s’aprecia a l’esquerra el caMpanar de sant sadur-
ní, i al centre la torre de can priMo. iMatge extreta de la reVista cuca fera de seteMbre de 1917. 

Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

La Mancomunitat de Catalunya va ser una 
institució que agrupà les quatre diputacions 
catalanes donant resposta així a una aspira-
ció històrica: retornar a Catalunya la capacitat 
d’autogovern de les antigues corts d’origen 
medieval. Va ser inaugurada l’abril de 1914 i 
va ser suprimida amb la Dictadura de Primo 
de Rivera, al setembre de 1923.

El seu inspirador va ser el que era aleshores 
president de la Diputació de Barcelona, Enric 
Prat de la Riba. Ell va saber unir esforços de 
sectors polítics i socials, i va aconseguir que el 
Govern d’Espanya aprovés un reial decret que 
autoritzava les diputacions provincials ajun-
tar-se amb finalitats, això sí, exclusivament 
administratives.

En nou anys d’existència, la Mancomuni-
tat va dur a terme grans projectes moder-
nitzadors en obres hidràuliques, ferrocarrils, 
telèfons, camins i ports, cultura i instrucció, 
biblioteques, agricultura i serveis forestals, 
beneficència i sanitat, i un llarg etcètera. 

L’impuls d’aquests anys també arribà a 
Montornès del Vallès, un poble eminent agrí-
cola que tot just passava dels 1.100 habitants 
(on s’hi comptaven també els de Vallromanes 
i el Raval). La carretera, l’energia elèctrica, la 
línia telefònica i el primer pont de Montmeló 
van arribar en temps de la Mancomunitat.

Enric Prat de la Riba a Montornès

Parlem en aquesta ocasió de la carretera que 
uniria Montornès amb Sant Adrià de Besòs 
i que trauria de l’aïllament secular el nostre 
poble. De fet es va projectar i es va acabar de 
construir entre 1910 i 1913, tot just quan s’es-
tava gestant la Mancomunitat. La nova via en-
trava al municipi per la finca de manso Calders, 
en travessava les vinyes, creuava el poble a ma-
nera de ronda exterior i vencia la dificultat dels 
torrents amb un parell de ponts. 

El traçat d’aquesta via al seu pas per Montor-
nès era bàsicament el mateix que avui té la BV-
5001 (l’avinguda de l’Onze de Setembre). Els 
primers 6 anys es coneixia com a carrer de la 

Diputació, en al·lusió a la institució que l’havia 
construït, però l’agost de 1919 el ple del con-
sistori va acordar batejar-lo amb el nom de Prat 
de la Riba, en memòria del veritable artífex del 
nou pla de carreteres, mort l’any 1917.

El fèretre d’Enric Prat de la Riba va passar 
per Montornès a primers d’agost de 1917. 
Provinent de Castellterçol, va passar per la 
carretera (la que ell havia impulsat des del 
seu càrrec), i en el punt de la creu de terme 
el carruatge es va aturar uns minuts. Anava 
de camí cap a Barcelona, on rebria un dels 
comiats més multitudinaris que es recorden 
a Catalunya. |

| Arxiu obert |
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El talent dels veïns de Montornès 
al servei de la Remençada

Aquest mes d’octubre han començat 
els assajos de la Remençada, l’espec-
tacle musical que recrea la darrera 
batalla de la Guerra dels Remences 
lliurada a Montornès el 1485. L’ob-
jectiu és poder estrenar el musical, 
que es representarà en moviment al 
carrer, el maig de 2014.

Predisposició i entusiasme, però també 
dots per actuar i per cantar és el que han 
demostrat la majoria de veïns de Montornès, 
una seixantena, que s’han presentat als càs-
tings per optar a representar un paper a la 
Remençada.

Se n’han fet diverses sessions entre els me-
sos de juliol i setembre i ja s’han seleccionat 
pràcticament la totalitat dels actors i actrius, 
tots del poble, que donaran vida als per-
sonatges principals de l’espectacle. Aquest 
mes d’octubre han començat assajar, mentre 
s’acaba de completar el conjunt d’actors se-
cundaris i figurants.

També s’està acabant de reunir tot l’equip 
de col·laboradors que participaran en el mun-
tatge: músics per a gravar la banda sonora, 
perruquers/eres i maquilladors/res per a pre-
parar els actors, sastres i modistes per a con-
feccionar els vestits, periodistes per a divulgar 
el projecte, etc. Les persones interessades a 
col·laborar es poden adreçar a gemmapc71@
gmail.com.

La idea i els textos són de l’escriptor mon-
tornesenc Xavier Bertran i la música (trenta 
peces en total) de Xavier Baurier. La direcció 
teatral va a càrrec de Joan Sors i la coordina-
ció musical, de Ramon Bau amb el suport de 
Miquel Santiago del Hoyo.

L’originalitat d’una “Cantata mòbil”
El tret que distingeix la Remençada d’altres 

espectacles musicals és que la representa-
ció, dividida en sis actes, s’anirà desplaçant 
i podrà ser seguida pel públic durant el re-
corregut. Aquesta setmana, els impulsors de 

El Casal de Cultura comença el curs amb dependències reformades. Les 500 
persones que participen als cursos del Casal s’han trobat amb les instal·lacions millorades. 
Durant l’estiu, s’ha adequat la sala que s’havia dedicat a ludoteca i la recepció, s’ha habilitat 
un accés independent per a l’aula de pintura i s’ha pintat la façana. |

la iniciativa han presentat sobre el terreny a 
l’alcalde i a altres responsables municipals el 
trajecte projectat que va des de la plaça dels 
Remences fins a la plaça de Pau Picasso.

Està previst que l’espectacle s’estreni al 
maig de 2014, i que, a partir d’aquí es repre-
senti cada any.

L’Ajuntament de Montornès dóna suport 
al projecte, però caldrà la implicació i col-
laboració d’empreses i patrocinadors per a 
fer-la possible.

Recreant una fita històrica
La Remençada recrea la darrera batalla de 

la Guerra dels Remences que es va lliurar a 
Montornès el 4 gener de 1485. El veguer de 
Barcelona, Pere Anton de Rocacrespa, va ser 
derrotat pels pagesos revoltats encapçalats 
per Bartomeu Sala. La victòria de Montornès 
va comportar, mesos més tard, l’alliberament 
camperol del domini feudal exercit per la no-
blesa terratinent, amb la promulgació de la 
Sentència Arbitral de Guadalupe, que establia 
les bases pel progrés social de l’època Moder-
na. Montornès manté la memòria d’aquest 
esdeveniment tan important amb els seus 
gegants, que representen els dos personat-
ges històrics, i la interpretació que fan per la 
Festa Major de la Dansa de la Batalla. |

sessió de càsting al teatre Municipal
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El 27 d’octubre se celebrarà la XXII edició de la 
Marxa Popular. Com cada any, el Club Esportiu 
Montornès Atletisme proposa un recorregut 
de 8 Km per als menys preparats i un altre de 
14 Km per als més agosarats. Els dorsals costen 
8 euros i es poden trobar a diversos establi-
ments de Montornès, Canovelles i Montmeló 
i també al web www.atletismemontornes.es. |

Torna la Marxa més 
multitudinària

Tot i que el CF Montornès no va poder su-
perar, a començament de juny, l’eliminatòria 
d’ascens de categoria, finalment ha pujat a la 
3a divisió territorial catalana. Els montorne-
sencs eren els més ben situats després de ju-
gar la promoció, per la qual cosa la Federació 
Catalana de Futbol els va designar per cobrir 
una vacant del grup 10 en què juguen equips 
del Barcelonès. |

EL CF Montornès, s’estrena 
a la 3a Territorial

BrEusDos membres del Club Karate 
Montornès representaran Espanya 
en els mundials de karate

La Federació Espanyola de Karate 
ha convocat Juan García i María 
López, del Club Karate Montornès, 
per representar Espanya en les ca-
tegories cadet, júnior i sub21 en els 
mundials de karate que se celebra-
ran del 7 al 10 de novembre a Gua-
dalajara.

L’excel·lència del treball continuat del Club 
Karate Montornès continua donant resultats. 
La Federació Espanyola de Karate ha convo-
cat dos dels seus esportistes, Juan García i 

María López, per representar Espanya en els 
mundials de karate que se celebraran a Gua-
dalajara del 7 al 10 de novembre. Els joves 
montornesencs competiran en les categories 
cadet, júnior i sub21, en les modalitats de Ka-
ta i Kumite

Ambdós karateques pertanyen al Club Kara-
te Montornès des de ben petits i s’hi han anat 
forjant una sòlida trajectòria. Durant les darre-
res temporades han conreat nombrosos èxits 
esportius, entre els quals, medalles de plata i 
d’or en els Campionats d’Espanya, competici-
ons autonòmiques i internacionals. |

els karateques juan garcía i Maria lópez.

un MoMent de la Marxa popular de l’any passat
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L’institut Marta Mata ja és aquí!

Arrenca el nou curs després d’un estiu intens en les 

realitats socials i polítiques del país, les quals ens por-

ten a fer la reflexió que cal canviar-ho tot. A Montornès l’hem començat 

amb una Festa Major històrica, amb molta participació dels veïns/es 

entregats a la solidaritat amb els que ho estan passant pitjor.

El nou curs també arriba amb un projecte que ja és realitat. El passat 

19 de setembre, l’empresa constructora de l’Institut Marta Mata entre-

gava l’obra finalitzada a l’Ajuntament i la Generalitat dintre del termini 

acordat. 

Això suposa la culminació de somnis i lluites d’un procés que ha durat 

7 anys i que ha estat ple d’entrebancs des d’un inici. Cal dir que és una 

realitat gràcies a una bona gestió econòmica amb tots els riscos que ha 

assumit el govern municipal; l’obra ha costat 2M€ menys que el procés 

iniciat en el mandat anterior, i ha tingut un bon seguiment tècnic en el 

compliment de tots i cadascun dels requisits del Departament d’Ense-

nyament i de la bona feina de l’empresa adjudicatària. Podem dir que en 

breu els nostres joves estudiaran en unes instal·lacions excel·lents. 

Ara que el nou edifici es posarà en marxa, el govern municipal anirà 

a cercar les fórmules adients per explotar-lo al màxim apostant per la 

Formació Professional, com es fa al Vinyes Velles amb l’Escola de Forma-

ció d’Adults des d’aquest curs. Montornès és un poble compromès amb 

l’educació pública i de qualitat. Durem la proposta al Departament, 

treballarem dur, costarà, però no hi renunciarem.

El tiempo pasa

Primero queremos felicitar a todos los que han consegui-

do que con su esfuerzo estas fiestas hayan sido estupen-

das y las hayamos podido disfrutar.

Desde hace ya más de 2 años, venimos solicitando mediante instanci-

as, la documentación con la que poder ejercer el derecho a la informa-

ción. Entre estas instancias están las subvenciones que reciben todas y 

cada una de las entidades de nuestro pueblo que reciben dinero público 

para sus actividades. Y siempre recibimos la misma contestación: que 

se están preparando. Es difícil estar en la oposición, pero más difícil es 

que no tengamos información para poder realizar dicha oposición de 

control sobre temas delicados, como el empleo, que tanta falta nos hace 

crear, como servicios que por las quejas de los vecinos creemos que son 

deficitarios, y temas que son de necesidad para todos. Podemos enten-

der que sea complicado dar explicaciones de algunos casos en concreto.

Nosotros llevamos ya tiempo solicitando que cada mes haya debates 

públicos en la radio que tanto nos cuesta, ya que la televisión no está 

por esta labor. Creemos necesario que los ciudadanos puedan debatir 

con todos nosotros en su radio municipal sobre los temas que más nos 

preocupan, pero hasta ahora la respuesta es que se está estudiando. 

Pero señores del Gobierno Municipal, nos quedamos sin tiempo y el 

ciudadano se merece que se le escuche.

El govern municipal contracta un 
càrrec de confiança

Ja ha començat a treballar al Complex Esportiu el càrrec de confiança 

del govern d’ICV-EUiA, després que al darrer ple s’aprovés la resolució del 

contracte amb l’empresa que fins ara gestionava la Zona Esportiva. 

No serem els socialistes qui critiquem la contractació d’una persona 

que sense ser funcionària ni personal laboral, accedeix a l’administració 

mitjançant un contracte “a dit” com a càrrec de confiança. El que criti-

quem és que per segona vegada en els darrers anys, l’actual govern apli-

qui una doble moral. Quan criticaven que l’anterior govern tenia càrrecs 

de confiança, el Sr. Montero ho era a la Generalitat, ho justificaven dient 

que eren administracions públiques diferents. Ara ho justifiquen dient 

que és un càrrec tècnic de confiança. Ningú no dubta de la capacitat 

de la persona escollida, però pensem que hi ha tècnics a l’Ajuntament 

preparats per a fer aquesta tasca, que ens costarà uns extres de 50.000 

€ i, en tot cas, podien haver contractat a la persona més qualificada 

mitjançant un concurs públic obert i transparent.

Diuen que tenen la consciència tranquil·la i que no volien que la plaça 

la guanyés un “empollón”. Hauran d’explicar la seva “doble moral” i per 

què en moments de crisi i després d’eliminar els càrrecs de confiança 

de l’anterior legislatura, ha augmentat tant el capítol del pressupost 

destinat a la contractació de personal i, també la gran mentida de la 

promesa dels llibres gratis.

Montornès no mereix més mentides!

Felicitacions

En primer lloc voldria felicitar a totes les persones i entitats 

que vàrem gaudir de l’acte institucional de la Diada Na-

cional de Catalunya. Va ser un acte senzill però carregat d’un sentiment 

que hem de fer perdurar en el temps. A Montornès del Vallès no ni ha 

hagut mai cap incident, cosa que no podem dir d’altres indrets. Hem 

d’expressar la nostra més enèrgica condemna davant dels fets que varen 

produir-se al Centre Cultural Blanquerna de Madrid per part de grups de 

caràcter antidemocràtic.

També ens hauríem de felicitar pel fet que la Generalitat ha anunciat 

que té com a prioritat eixugar, abans que acabi l’any, el deute que té 

amb els ajuntaments catalans, per això desitgem que l’Estat no condici-

oni els Fons de Liquiditat Autonòmics de forma que impedeixin assumir 

aquets pagaments.

També hem de felicitar-nos perquè el Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea  ha posat fi al cobrament del cànon digital, ja que l’ha declarat 

il·legal si és utilitzat amb finalitats privades.

| Grups Municipals |
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