
Veïnes del poble a l’atur 
es preparen per a
la inserció laboral

Més d’un centenar de veïnes en situació d’atur participen en el primer 
Dispositiu d’Inserció Laboral per a Dones que organitza l’Ajuntament en 
col·laboració amb la Diputació. L’objectiu és proporcionar-los formació i 
suport per a la recerca de feina, d’acord amb els seus perfils i les seves 

necessitats específiques. Durant les darreres setmanes una desena de do-
nes ja han aconseguit una feina i s’han pogut incorporar al mercat laboral. 
Amb aquest, són tres els programes d’inserció laboral engegats pel Depar-
tament Municipal de Promoció Econòmica.
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crèdits

Davant del malestar que provoquen l’atur, la precarietat, la falta de recursos 

de moltes famílies, cal seguir actuant. Cal mantenir el compromís de lluita i 

suport mutu, i millorar les eines que posem en marxa des de l’Ajuntament. Cal, 

però, ser conscients que els municipis no tenen capacitat per resoldre un problema que és global. Alguns 

col·lectius tenen dificultats afegides i l’atur els afecta més durament, especialment als joves i a les dones.

Fa uns mesos s’iniciava el Dispositiu d’Inserció Laboral (DIL) que va donar l’oportunitat a uns 100 joves 

del poble de millorar la seva formació, fer pràctiques en empreses i els va capacitar millor per a la recerca 

de feina. La situació és molt difícil, per això és fonamental ser molt actius i preparar-se per aprofitar 

qualsevol ocasió, mantenir l’ànim i les ganes de millorar d’un mateix.

Ara s’ha iniciat un nou dispositiu específic, en aquest cas per a les dones. Sigui quina sigui la seva for-

mació i la seva experiència laboral, les dones que hi participen necessiten conèixer amb detall el mercat 

laboral, les ofertes reals que hi ha i, sobretot, valorar com les seves capacitats, que en són moltes, poden 

ser útils per trobar una feina.

El dispositiu ofereix una atenció individualitzada que facilita el procés de presa de consciència de les 

dones participants de les seves possibilitats. La desesperació porta a pensar que es pot treballar de qual-

sevol cosa, però les empreses són molt exigents i selectives. Sovint les dones estan més preparades del que 

d’entrada pensen, però necessiten ajuda per adaptar-se a les ofertes laborals. Aquest és el repte.

En aquests moments tan durs per a tothom, quan molts homes tampoc troben feina, les dones poden 

tenir oportunitats específiques, en àmbits laborals concrets, que permetin iniciar la millora d’algunes 

economies familiars, i també de la seva autonomia i independència econòmica com a persones. Fins i 

tot si no havien treballat fora de casa fins avui, ara pot ser el moment de donar el pas. A totes elles molts 

ànims i tot el suport.

José A. Montero. Alcalde

Oportunitat per a les dones

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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Montornès es reafirma en el NO
a la violència masclista
“La violència no és un joc” és el lema 
de la campanya anual d’informació 
i sensibilització contra la violència 
masclista. Entre les activitats pro-
gramades hi ha un flashmob solidari.

El Ple ha aprovat aquest mes el protocol per 
a l’abordatge de la violència masclista. La Re-
gidoria d’Igualtat juntament amb professio-
nals i entitats ha treballat en l’actualització del 
document que estava en vigor des del 2004.

El protocol es presentarà públicament el 28 
de novembre, a les 19 h, a l’Ajuntament, en el 
marc de la campanya a l’entorn del Dia Inter-
nacional contra la violència masclista,

Fins al desembre es faran activitats per a 
joves i adults, amb la col·laboració d’associa-
cions com ADIM i Art Venus, del Departament 
de Joventut i de la Policia Local.

Can Xerracan, la sala d’actes de la Parròquia 
Sant Sadurní, la Biblioteca i els mercats aco-
lliran taules informatives, teatre, exposicions, 
xerrades i tallers.
Amb la col·laboració de l’Escola Municipal de 
Dansa i dels Instituts de secundària també es 
prepara el flashmob “Vine a ballar contra la 
violència. Trenca la cadena” que s’escenificarà 
el 25 de novembre al matí a la plaça de Pau 
Picasso. |

Imatge de la campanya “la vIolèncIa no és un joc”. 2n premI del concurs de FotograFIa I pIntura del dIa de les dones 2013

llançament de Fanals en memòrIa de les víctImes de la vIolèncIa masclIsta (30 de novembre de 2012)

Ch
ari	Pérez	i	PaCo

	ro
M

ero
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Amb l’objectiu d’aprofitar l’experiència 
dels mestres jubilats i de donar resposta a la 
seva predisposició a col·laborar amb els cen-
tres educatius, el Departament d’Educació 
de l’Ajuntament promou el protocol de col-
laboració en projectes i plans educatius que 
ha elaborat el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat.

El protocol regula la col·laboració volun-
tària dels professors jubilats en tasques de 
suport educatiu a l’aula com ara reforç a la 
lectura i l’escriptura, conversa amb alumnes 
nouvinguts, arts plàstiques, projectes ex-
perimentals, etc. La Generalitat, per la seva 
banda, els garanteix la cobertura legal ne-
cessària.

Els mestres jubilats interessats a col·laborar 
es poden posar en contacte amb el Departa-
ment d’Educació de l’Ajuntament, de dilluns 
a divendres, de 8 a 15 h. Telèfon 93 572 11 70 
extensions 9133 i 9103. |

Professors jubilats 
donaran un cop de mà 
a les escoles 

| Notícies |

La gent gran participa activament en la commemoració de la seva diada. 
La programació de la Diada de la gent gran va incloure gimnàstica, tallers, xerrades, la 
participació en “L’hora del conte” de la Biblioteca i una caminada saludable que formava 
part també de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. |

més de 80 persones van seguIr la sessIó de gImnàstIca que va cloure les actIvItats amb motIu del dIa InternacIonal de la gent gran

prop de 150 persones grans del poble van partIcIpar en la camInada saludable pel camí FluvIal del rIu mogent
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BrEus

Per segon any consecutiu, Càritas de Mon-
tornès col·laborarà amb El Gran Recapte, una 
campanya de recollida per donar resposta a 
les urgències alimentàries, impulsada pels 
quatre bancs d’aliments de Catalunya.

El Gran Recapte es durà a terme els dies 28 
i 30 de novembre i enguany compta amb la 
participació de Lid’l, Sorli discau, Mercadona 
i Caprabo Eroski. Les persones interessades a 
fer aportacions econòmiques han de posar-
se en contacte amb Cáritas. |

Montornès s’adhereix a la 
campanya El Gran Recapte

De manera extraordinària, el Consistori ha 
decidit destinar 25.693,50 euros en concepte 
de beques de menjador escolar per cobrir les 
necessitats de 42 alumnes de Montornès que 
no van accedir a l’ajut que atorga la Generali-
tat a través del Consell Comarcal. |

L’Ajuntament cobreix part 
dels ajuts escolars denegats 
pel Consell Comarcal

L’Institut Marta Mata ja viu
al camí de la Justada

L’edifici nou del centre de secundà-
ria es va estrenar el 15 d’octubre, 
després d’ocupar durant els darrers 
7 anys els mòduls prefabricats del 
carrer de Josep Tarradellas. Hi ha 
prevista una presentació pública per 
a les properes setmanes.

Durant el cap de setmana anterior al dia 
de l’estrena de l’equipament, que va ser el 
15 d’octubre, es van dur a terme les feines de 
trasllat del material i del mobiliari que mestres 
i estudiants havien fet servir als barracons. El 
Departament d’Educació no ha previst, de 
moment, cap dotació de material nou.

L’activitat escolar al nou edifici es va iniciar 
amb una jornada especial en què es van pro-
gramar diverses activitats per familiaritzar els 
alumnes amb les instal·lacions, que acullen 
310 estudiants.

L’institut té capacitat per a les tres línies 
actuals d’ESO i per a dues línies futures de 
Batxillerat. Ocupa tres edificis independents 
i compta amb gimnàs i instal·lacions esporti-
ves, de manera que els alumnes no han de 
desplaçar-se al Pavelló d’Esports Municipal 
per fer les classes d’educació física.

Durant les properes setmanes es durà a ter-
me una presentació pública de l’equipament 
que ja han visitat les famílies dels estudiants. |

vIsIta de l’alcalde, josé a. montero, a l’InstItut marta mata el prImer dIa de classe al camí de la justada
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Estudi geotèrmic per estalviar 
energia a la Casa Consistorial

L’Ajuntament amb la col.laboració 
de la Diputació enllesteix un estudi 
geotèrmic per implantar a l’edifici del 
Consistori un sistema energètic eco-
nòmic, ecològic i sostenible aprofitant 
la temperatura constant del subsòl.

Des de fa mesos, l’Ajuntament estudia la 
possibilitat d’augmentar l’estalvi energètic 
als edificis municipals de major consum. Un 
estudi preliminar basat en dades hidrogeolò-
giques del municipi va determinar que, amb 
l’aprofitament de l’energia del subsòl, els con-
sums de l’Ajuntament i d’altres instal·lacions 
properes com la Biblioteca o l’Escola Can 
Parera disminuirien considerablement a mig 
termini (3-4 anys).

L’estalvi anual s’estimava, per a l’edifici del 

Ajuntament, en 156.000 KWh i uns 25.000 
euros. També s’evitaria l’emissió anual a la at-
mosfera d’unes 31 tones de CO2 i hi hauria un 
estalvi total d’unes 13,4 tones equivalents de 
petroli. La inversió inicial se situaria a l’entorn 
dels 80.000 euros.

Davant aquestes dades, el Consistori va de-
manar suport a la Diputació per dur a terme 
un estudi específic per a la implantació del 
sistema. Per això es va perforar un pou de més 
de100 metres de fondària a l’aparcament de 
l’Ajuntament. Després, s’hi ha insuflat escalfor 
per determinar en quina mesura el subsòl 
l’absorbeix i la dissipa i en quant temps. Amb 
aquestes dades es podran càlcular de forma 
ajustada les necessitats energètiques de l’edi-
fici. Es preveu que les conclusions de l’estudi 
estaran disponibles a finals de novembre. |

obres de perForacIó a l’aparcament de l’ajuntament

La Diputació ha reprès les obres de millora 
dels accessos al pont sobre el riu Besòs des de 
la carretera de la Roca (BV-5001), aturades des 
de l’abril per problemes tècnics. S’han ubicat 
bandes per reduir la velocitat a la carretera i, 
puntualment, s’hi talla un carril i es dóna pas 
alternatiu als vehicles. A més, es permet el 
trànsit des de la BV-5001 cap al pont però no 
a la inversa. També ha quedat tallat el camí 
fluvial del marge esquerre del Mogent.

Les obres permetran millorar la seguretat 
en tot aquest tram amb la creació d’un ter-
cer carril a la BV-5001 i la construcció d’una 
vorera fins a la parada del bus en direcció a 
Montornès. També s’ha previst l’habilitació 
d’un pas de vianants, a l’altura del carrer de 
la Masia Alzina, i un camí per a vianants que 
connectarà el pont amb el polígon industrial 
de Can Bosquerons. |

Restriccions del trànsit 
per les obres a l’accés 
al pont sobre el Besòs
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Convocatòria d’ajuts per rehabilitar 
edificis de Montornès Nord

La convocatòria d’ajuts forma part 
del programa de rehabilitació pre-
vist en el Projecte d’Intervenció In-
tegral de Montornès Nord, cofinan-
çat per l’Ajuntament i el Fons de 
foment de barris de la Generalitat. 
Les sol·licituds es poden presentar 
fins al 7 de desembre

L’Ajuntament ha introduït alguns canvis en 
les bases reguladores dels ajuts per rehabilitar 
edificis a Montornès Nord per tal de fer-los 
més accessibles al veïnat. Entre les modificaci-
ons, destaquen la simplificació de la descrip-
ció de les obres subvencionable i l’adaptació 

de l’escalat de percentatges a subvencionar 
que seran dos: un del 50% per a tots els tipus 
d’obres i un altre del 75% per a les obres que 
s’executin per ordre de l’Ajuntament.

Una altra novetat és que l’import de la 
subvenció s’endossarà directament al cons-
tructor amb la qual cosa les comunitats no 
hauran d’haver recaptat el 100% del cost de 
les obres abans d’iniciar-les. El pagament 
dels ajuts es fraccionarà d’acord amb el rit-
me d’execució dels treballs i prèvia presen-
tació de la certificació. Aquest 2013, l’Ajun-
tament destinarà 220.000 euros als ajuts. Les 
comunitats interessades s’han d’adreçar a 
l’Oficina del barri.|

la columna dE l’Entitat

El Campió mundial Mijail Botvinnik de-
ia que els escacs són la gimnàstica de la 
ment, i que per les seves propietats edu-
catives eren una necessitat en el món 
modern.

Els escacs reuneixen elements com 
l’art, la ciència i l’esports, i amb els anys 
han constituït una part molt important 
de la cultura i la civilització mundial, és 
per això que són molt més que un joc, 
són una diversió intel·lectual que té a 
veure amb l’art i amb la ciència.

Després d’uns anys d’aturada, el Club 
d’Escacs de Montornès ha tornat a reini-
ciar les seves activitats amb moltes ganes 
i noves il·lusions. Volem apropar el món 
dels escacs a tot Montornès, des dels 
més joves fins als adults.

Hem començat fent classes d’escacs a 
Can Parera i Mogent, i esperem anar amb 
el temps a les altres escoles de Montor-
nès, perquè els més petits gaudeixin amb 
l’aprenentatge dels escacs i representin 
Montornès als campionats escolars. 

Al nostre espai del Casal de Cultura 
també fem classes d’escacs per a nens, 
joves i adults dilluns, dimecres i diven-
dres de 18.00 h a 20.00 h. Les classes al 
Casal de Cultura són gratuïtes per als 
nostres socis, que paguen una quota úni-
ca de 20 € a l’ any i que tenen la possibili-
tat de participar al campionat provincial 
per equips de Barcelona. 

Però si la teva intenció és només apren-
dre i passar una bona estona, t’esperem 
al nostre espai del Casal de Cultura.|

Club d’Escacs 
Montornès 32 anys 
d’historia

Millores a la via pública. La Brigada Municipal d’Obres ha dut a terme l’arranjament de 
les voreres i la renovació de serveis al carrer de Narcís Monturiol. |
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Les participants opinen sobre...

Es muy interesante 

porque nos enseñan a 

buscar trabajo, la manera 

de comportarnos de cara a una entrevista y de 

cara al público. Nos orientan para saber como 

desenvolvernos en diferentes situaciones para 

controlar la vergüenza y los nervios. Yo soy gitana 

y estoy haciendo el curso para buscar trabajo.

Eva HErnándEz 
HErnándEz
25 anys

De la información 

recibida, me ha gustado 

mucho el temario seleccionado durante el curso, 

la parte en la que nos han facilitado la manera 

de presentarnos en una empresa. Estoy muy 

contenta y voy a seguir aprendiendo catalán. Es 

muy interesante aprender.

Luisa Maria zErpa 
HErrEro
45 anys

Conocernos más, apren-

der a trabajar en equipo y 

desarrollar las competencias que todas tenemos. 

Aprender a perder la timidez a la hora de realizar 

entrevistas de trabajo y ser capaces de hacer cosas 

que no sabíamos que podíamos hacer. Ahora 

toca ponerlo en marcha.

Mari CarMEn Moya 
MartínEz
39 anys

Es útil el cursillo porque 

nos enseñan a saber lo 

que tenemos que decir y cómo comportarnos en 

las entrevistas de trabajo. Si no tienes experiencia, 

te enseñan a potenciar tus cualidades y a perder 

la vergüenza. También a saber las responsabilida-

des que tienes, a cumplir con los horarios, etc.

Laura díaz MartínEz 
28 anys

Aprender a trabajar en 

equipo es una de las pro-

puestas más interesantes. Saber cómo dirigirnos 

en una entrevista de trabajo y cómo nos hemos 

de comunicar, entregar un currículum correcta-

mente... Pero, sobre todo, la comunicación con 

los demás.

MiraLis duvErgEL 
roMEro 
40 anys

Para mí lo más útil de esta formación es que 

nos ayuda a reforzar la autoconfianza. Nos 

orienta para trabajar en equipo, a estar bien y a 

sentirte más segura. Y nos facilita la comunica-

ción en equipo.

aLiCia rodrigo 
HErnándEz
45 anys

115 veïnes participen en el primer Dispositiu d’Inserció Laboral per a Dones
Més d’un centenar de veïnes en situació d’atur parti-
cipen, des del mes d’octubre, en el primer Dispositiu 
d’Inserció Laboral per a Dones que organitza l’Ajun-
tament en col·laboració amb la Diputació. L’objectiu 
és capacitar aquestes usuàries de la Borsa de Treball 

Municipal perquè accedeixin a una ocupació mitjan-
çant formació que es complementa amb tallers sobre 
emprenedoria, coneixement de l’entorn i igualtat de 
gènere. Durant aquestes setmanes una desena de dones 
han aconseguit una feina.

Prop de 165 usuàries de la Borsa de Treball 
Municipal van assistir a les sessions informati-
ves sobre la posada en marxa del primer Dis-
positiu d’Inserció Laboral per a Dones que ha 
impulsat el Departament de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament, amb la col·laboració dels 
departaments d’Igualtat, Serveis Socials i l’Ofi-
cina del barri.

Entre els mesos d’octubre i desembre hi 
participaran més d’un centenar de dones que 
d’acord amb els seus perfils i les seves necessi-
tats específiques rebran formació i suport en la 
recerca de feina.

El programa, que compta amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, inclou formació en 
tres àmbits: la iniciació a la informàtica per a 
la recerca de feina; el desenvolupament de les grup dE donEs En una dE LEs sEssions dE CoMpEtènCiEs LaboraLs

un aLtrE grup dE partiCipants En EL dispositiu d’insErCió LaboraL

De tot el contingut de la formació sobre competències laborals, què es allò que consideres més útil?

competències laborals; i suport a la recerca de 
feina i a les sortides professionals.

Les classes d’informàtica, que es duen a ter-
me a l’aula de l’Espai Cultural Montbarri, ocu-
pen 30 hores de la formació. El Casal de Cultura 
acull les sessions (18 hores en total) dedicades 
al desenvolupament de les competències labo-
rals i al Centre Juvenil Satèl·lit s’imparteixen les 
36 hores de suport a la recerca de feina i a les 
sortides professionals

La formació es complementa amb tallers so-
bre emprenedoria, igualtat de gènere i conei-
xement de l’entorn.

Una desena de dones ja han aconseguit feina 
durant aquest procés d’acompanyament per 
accedir al mercat laboral.

Tercer Dispositiu d’Inserció Laboral al poble
Amb el Dispositiu d’Inserció Laboral per a 

Dones que s’ha engegat fa unes setmanes, ja 
són tres els que ha promogut el Departament 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Els 
dos primers es van adreçar a joves amb baixa 

qualificació i amb poca o sense experiència la-
boral. 

Un es va dur a terme durant el darrer semes-
tre de 2012 amb una cinquantena de joves. 
En el segon, que va començar al mes de març 
de 2013, van participar prop de cent joves del 
poble. En aquest cas es van impartir cinc mò-
duls professionals i es van incloure pràctiques a 

empreses. Un cop finalitzat el període de pràc-
tiques els joves van rebre una beca de 6 euros 
per dia d’assistència amb un import màxim de 
180 euros.

L’experiència va comptar amb la col·laboració 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) qui 
va fer una aportació a través del programa “Tre-
ball als barris”. |
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una dE català, si us plau!

Reyes BaRRagán gutiéRRez. tècnica dE 
noRmalització lingüística dE oFicina dE català 
dE montoRnès

av. mogEnt, 2 • 08170 montoRnès

tEl. 93 572 17 19
montoRnEs@cPnl.cat • www.cPnl.cat

atEnció al Públic dilluns, dimiEcREs i divEndREs 
dE 10 a 13 h

La forma tradicional de dir l’hora en català és exclusiva d’aquesta 
llengua. És un sistema en què l’hora s’indica amb fraccions de quart 
d’hora, i aquestes fraccions de 15 minuts són de l’hora començada, te-
nint en compte que l’hora en punt n’indica l’acabament. Així les 10.15 
són “un quart d’onze”, les 10.30 són dos quarts d’onze, les 10.45 són tres 
quarts d’onze... I les 10.52 són “tres quarts i set minuts d’onze”, tot i que 
sovint, si no es vol ser tant precís per indicar els minuts que passen del 
quart d’hora, s’utilitza el “mig quart” i així les 10.52 serien “tres quarts i 
mig d’onze”. I també les 11.07 serien “mig quart de dotze” o les 14.29 
serien gairebé dos quarts de tres. 

Aquesta manera tan particular i única de dir l’hora en català està 
decaient sobretot entre les generacions més joves. Això es deu d’una 
banda a la influència d’altres llengües, però també al fet que aquest sis-
tema horari va contracorrent en una època en què es valora la rapidesa 
i la brevetat en la transmissió de la informació. 

Des d’aquí, però, us convido que no perdeu l’hora! Es pot anar con-
tracorrent! L’única manera de no perdre aquesta manera tan particular 
de dir l’hora és fomentant-ne l’ús. Les institucions, els mitjans de co-
municació, els professor de català... ja se n’ocupen, però hem de ser 
nosaltres, a la nostra vida diària, els qui la mantinguem viva.

Mesos enrere en aquesta secció ens fèiem ressò de l’Any Espriu. Per 
això abans que s’acabi el 2013, no podem deixar de comentar que en-
guany també s’ha celebrat el centenari del naixement de l’escriptor i 
intel·lectual manresà Joaquim Amat- Piniella (1913- 1974). 

Amat-Piniella fou un activista cultural, republicà i antifeixista conven-
çut que va treballar sempre per aconseguir una societat més justa. Però 
el feixisme i la Guerra Civil van escapçar per sempre el seu camí com a 
escriptor i intel·lectual. Va haver d’exiliar-se i, durant 4 anys i mig, va patir 
l’infern dels camps nazis. En retornar a Catalunya l’any 1946 la repressió 
franquista el va condemnar al silenci i a l’exili interior.

Amat-Piniella és un d’aquells republicans catalanistes que lluitaren per 
la llibertat, la democràcia i la promoció social i cultural de les classes po-
pulars; un representant d’aquella generació d’homes que el feixisme es 
va encarregar d’anorrear i desactivar totalment.

L’obra més coneguda d’Amat –Piniella és la novel·la K.L.Reich, un testi-
moni escruixidor de la seva estada al camp de concentració de Mauthau-
sen. Aquesta novel·la ha esdevingut un símbol de la deportació catalana 
als camps d’extermini, de la resistència republicana contra el feixisme, de la 
lluita de la dignitat contra la barbàrie i de la denúncia de l’horror nazi que 
assassinà milions de persones. La novel·la escrita l’any 47, no es va publicar 
fins al 63 en castellà i després de passar censura. Podeu trobar-ne fàcil-
ment edicions més recents, ja completes, tant en català com en castellà. 

És de justícia recordar la figura d’aquest home savi, bo, humil i íntegre 
del qual hauríem d’estar orgullosos com a país. Per saber-ne més:

 http://www.memoria.cat/amat/ i http://www.lasequia.cat/centenari-
amat-piniella/

Recomanacions per fomentar 
la memòria històrica

2013 Any Amat-Piniella

Millorem el català sense 
perdre l’hora!
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llEgEndEs dE la rEmEnçada

Què diu la història?
L’esposa d’en Bartomeu Sala era nascuda 
a can Saiol. Valenta i de caràcter decidit, la 
Carme col·laborava amb les activitats del 
seu marit com a delegat dels remences de 
Montornès.

Quan la seva filla Mireia va complir els 
quinze anys, en Ramon Galzeran, l’amo 
feudal, va enviar els soldats a dur-la a la Tor-
rassa perquè hi treballés de minyona, amb 
unes intencions tan poc clares que tothom 
les podia sospitar.

En Bartomeu i la Carme van impedir que 
els soldats s’enduguessin la filla, però allò 
els va deixar a mercè de les represàlies de 
l’amo. Pare i filla van fugir aquell mateix dia 
cap al nord, per unir-se a la tropa de page-
sos revoltats que dirigia un oncle seu, en 
Pere-Joan Sala. 

Què diu la llegenda?
Al 1468, la guerra remença castigava el 
nord de Catalunya. Les hostilitats no s’ha-
vien estès a les comarques del sud, però 
hi havia reunions clandestines dels dele-
gats pagesos. Al setembre d’aquell any els 
agutzils de la Diputació van desbaratar una 
d’aquestes reunions i van detenir part dels 
assistents, però no el Bartomeu Sala, ales-
hores un jove de vint anys, que va escapar.

Quan tornava cap a Montornès ama-
gant-se entre els esbarzers, se li va torçar un 

Més de 100 bandes s’han inscrit per partici-
par a la cinquena edició del Concurs Masfer-
rer Sona que organitza l’Associació de Músics 
de Masferrer.

Després d’uns anys d’aturada, el concurs ha 
tornat amb més força que mai. La incorpora-
ció de les xarxes socials i dels portals musicals 
com a eines per facilitar la inscripció ha apro-
pat grups d’arreu de l’Estat i fins i tot algun de 
l’estranger. 

El jurat escollirà tres finalistes que hauran 
de demostrar les seves aptituds i repertori en 
un concert al desembre. El guanyador s’endu-
rà 200 euros i actuarà en l’escenari principal 
de la Festa Major 2014. El segon i tercer premi 
estan dotats amb 100 euros cadascun. |

Fins al 28 de novembre es poden presen-
tar propostes per participar a la Mostra de 
curtmetratges sobre Montornès Nord que se 
celebrarà el 14 de desembre a l’Espai Cultural 
Montbarri. La iniciativa forma part de la cele-
bració del 50è aniversari de Montornès Nord.

Les propostes es poden presentar a l’Ofici-
na del barri, als matins, o al CJ Satèl·lit, a les 
tardes.

Per ajudar els participants, el Centre d’Estu-
dis de Montornès ofereix cada dimecres, fins 
al 20 de novembre, tallers de guió, edició de 
vídeo, muntatge, etc. Les sessions es fan a les 
18.30 h al CJ Satèl·lit. Són gratuïtes, però cal 
inscripció prèvia al mateix equipament. |

El Masferrer Sona 
torna batent rècords
de participació

Mostra de curtmetratges 
sobre Montornès Nord

Coneix	els	personatges	del	musical	més	gran	que	es	prepara	a	Catalunya

Carme Serra

turmell de tal manera que se li va fer impos-
sible caminar de pressa.

Els cascs dels agutzils ja es començaven a 
veure entre l’arbrat quan una jove, la Carme 
de can Saiol, va aparèixer i, sense ni tan sols 
saludar-lo, es va posar a insultar-lo i donar-li 
cops amb l’escombra que duia a les mans:

– Per què em portes naps de l’hort, si 
t’havia demanat cols? Quin desastre de 
marit estàs fet! T’atiparàs de menjar naps!

Els agutzils es van apartar de la parella, 
fent burla del calçasses que es deixava ato-
nyinar per la dona. Un cop van marxar, en 
Bartomeu va agrair a la Carme la comèdia 
que havia fet per salvar-lo:

– Noia, t’hauries posat en perill molt greu, 
si aquests gossos fossin més llestos.

La Carme va deixar anar una riallada. En 
aquell moment van saber que estaven fets 
l’un per a l’altre. |

dIbuIx del personatge d’ausIàs bertran

Els escolars de Sant Sadurní visiten l’Ajuntament. El 7 de novembre alumnes de 
3r de l’escola Sant Sadurní van visitar l’Ajuntament on van ser rebuts per l’alcalde, José A. 
Montero. La visita forma part del catàleg municipal d’activitats educatives. |



12 Novembre 2013| Esports i gent |

El karate i l’atletisme tornen
a demostrar el seu potencial

El Club Karate Montornès va aconseguir 6 
ors, 2 plates i 2 bronzes en el Campionat de 
Catalunya celebrat el 19 d’octubre i 8 ors, 1 
plata i 4 bronzes en el 1r Torneig ACR La Pau, 
disputat el 27 d’octubre. En el moment de 
tancar aquesta edició falta saber el resultat 

del Mundial de Karate que se celebra a Gua-
dalajara i en què participa el karateca montor-
nesenc Juan García. El Club Esportiu Montor-
nès Atletisme, per la seva banda, també ha fet 
un bon paper en el 50è Campionat del Vallès, 
en aconseguir 2 ors, 2 plates i 1 bronze. |

Montornès a vessar amb la Marxa Popular i el Mercat Medieval. Més de 3.000 
persones van gaudir de la natura fent esport en la XXII Marxa Popular, del 27 d’octubre 
organitzada pel Club Esportiu Montornès Atletisme.
Durant el mateix cap de setmana el poble va viatjar en el temps fins a l’edat mitjana amb el 
III Mercat Medieval organitzat pels comerciants. |

El 17 de novembre se celebrarà la VI Peda-
lada de muntanya modalitat BTT organitzada 
pel Club Ciclista Montornès.

Més de 200 corredors (l’organització ha fi-
xat el límit de dorsals en 250) competiran en 
aquesta prova que proposa dos recorreguts 
de muntanya: un de 15 Km aproximadament, 
i un altre d’uns 30 Km, amb un desnivell posi-
tiu a l’entorn dels 500 m.

En aquesta edició la prova incorpora un 
vessant solidari. En l’avituallament d’arribada 
es posaran a la venda gots al preu d’1 euro. La 
recaptació anirà a Càritas Montornès per aju-
dar les famílies més necessitades del poble.

Més informació al web www.cciclismo-
montornes.org. |

El Club Ciclista 
Montornès converteix 
en solidària la
Pedalada BTT



13Novembre 2013



14 Novembre 2013

Els serveis públics, única garantia 
d’accès universal als drets humans
i socials

Els serveis públics estan en risc. La dreta del PP i CiU està privatitzant ser-

veis públics bàsics (sanitat, educació, gestió d’aigua...). Amb l’excusa de 

la crisi diuen que les retallades en el sector públic són inevitables, que cal 

“estrènyer-se el cinturó”, i això és mentida. El que estan fent és convertir 

en negoci drets humans i socials, limitant-hi l’accés en funció dels diners 

que es tinguin.

Els serveis públics són l’única fórmula que ens garanteix drets d’allò 

més bàsics. Dret que tothom tingui accés a l’educació, la sanitat, l’esport, 

la cultura, en igualtat de condicions, independentment del poder adqui-

sitiu, establint un model social just i equitatiu.

En moments de crisi com l’actual, cal redistribuir la riquesa de manera 

diferent, racionalitzar i renegociar contractes abusius i destinar els 

recursos necessaris, les plantilles de treballadors suficients amb garanties 

laborals de qualitat, de manera que els serveis es prestin adequadament.

A ICV-EUiA sempre hem defensat i defensarem al carrer i a les institu-

cions, els serveis públics com a drets universals, amb gestió transparent 

i de qualitat. Per això, des de fa mesos estem revisant tots els serveis que 

l’Ajuntament té externalitzats, per valorar-ne l’estat, la situació econòmica, 

la continuïtat de l’adjudicatari i millorar-ne la gestió garantint que tots els 

veïns i veïnes hi tinguin accés de manera justa i en igualtat de condicions.

Aquest és el nostre model i fem una crida per tal que tothom el defensi 

des de qualsevol àmbit.

Quo vadis Montero?

Ésta es la pregunta que nos hacemos todos: ¿A dónde va? 

¿A dónde quiere llegar? No lo sabemos. Su hoja de ruta, 

sólo la conoce él mismo. Han transcurrido más dos años de su mandato 

y no ha hecho nada diferente, cuando él mismo había prometido, 

empleando la frase tan conocida “conmigo está el cambio”. Sus políticas 

sociales son resolver tal como van llegando los problemas. La participa-

ción con las audiencias públicas, que anuncio como el gran cambio, ha 

sido un fracaso. La puesta al día de la maquinaria administrativa está 

a medio gas. Han ido contratando personal, pero algunos a dedo. La 

coordinación entre empresarios y la bolsa de treball no es patente, no 

hay resultados, el paro sigue subiendo. Han terminado obras, incluso 

han empezado nuevas, cuando ya estaban planificadas por el anterior 

gobierno, ahora se limitan al mantenimiento y a poca cosa más. No han 

querido solucionar el cierre de las urgencias nocturnas, cuando tenían 

una propuesta encima de la mesa que hubiera evitado su cierre.

Lo último son las Ordenanzas Fiscales del 2014. Hemos hecho pro-

puestas de bajar los impuestos. Lo han aceptado en la tasa de recogida 

de basuras. El resto, congelado o sube como el IBI. Tienen que cuadrar 

sus gastos con los ingresos y la forma más sencilla y cómoda es subir los 

impuestos, incumpliendo su programa electoral, cuando es innecesario 

aplicar dichas subidas, debido a que la economía de este ayuntamiento 

hasta ahora es boyante.

Ordenances 2014. Una altra 
oportunitat perduda

El govern municipal ha aprovat les ordenances per a l’any 2014, i ha 

deixat passar l’oportunitat de demostrar amb fets que realment està al 

costat de les persones més necessitades. Des del grup municipal socialis-

ta hem fet les següents propostes de modificacions:

-Increment 0 de totes les ordenances fiscals i preus públics.

-Bonificació del 99% de tots els impostos i taxes als contribuents 

pensionistes amb uns ingressos anuals inferiors al salari mínim interpro-

fessional per unitat familiar, i del 90% als aturats des de fa més de 2 anys, 

empadronats abans de l’inici de la situació d’atur a Montornès, que 

no cobrin cap tipus de retribució per part de cap membre de la unitat 

familiar.

-Bonificació del 50% sobre tots els impostos i taxes per a tots els 

contribuents amb uns ingressos anuals inferiors al salari mínim inter-

professional per unitat familiar, i de fins al 20% en la taxa de recollida 

d’escombraries, en funció de l’ús del servei de la deixalleria municipal, a 

partir d’un 2% per un ús de dues vegades, fins al 20% per un ús de 10 ve-

gades, sempre que els objectes dipositats no siguin propis de la recollida 

ordinària que se seleccionin amb els mitjans o recollides habituals.

Finalment aquest govern no ha acceptat totes aquestes propostes i 

no ha congelat els impostos, tal i com van prometre, i la petita rebaixa 

de la taxa d’escombraries es produeix per la reducció del servei de recolli-

des i la menor producció de tones de tractament.

L’Institut Marta Mata

Fa gairebé 10 anys que les AMPA de tots els centres 

d’ensenyament del municipi van començar a lluitar per 

un centre nou d’educació secundària.

L’Institut Vinyes Velles s’havia quedat petit, ja no hi cabia ni un alumne 

més i la massificació no només arribava a les aules sinó també als 

passadissos, al pati i a totes les zones comunes. La construcció d’un nou 

centre s’havia convertit en una reclamació de primera necessitat. Les 

AMPA, pares, mares i alumnes van començar a mobilitzar-se i relativa-

ment aviat es va iniciar el nou projecte, l’Institut Marta Mata, encara que 

en barracons, però amb un projecte educatiu fet amb molta il·lusió. Avui, 

10 anys després, ja tenim el somni de tots materialitzat al 100%.

I ara, amb la mateixa il·lusió amb què van lluitar per aquest nou 

institut, hem de continuar per poder aconseguir els cicles formatius que 

ens calen i així poder donar als nostres joves l’oferta educativa que es 

mereixen.

Des de Convergència i Unió volem felicitar tots aquells i aquelles que 

en el seu moment no van perdre la il·lusió i van continuar lluitant per fer 

possible el que avui tenim: un nou edifici per a l’Institut Marta Mata.

També voldria afegir que, com aquest nou institut, tots els altres cen-

tres educatius del nostre municipi continuen formant bons estudiants i 

millors persones.

Moltes gràcies a tota la comunitat educativa de Montornès del Vallès.

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

PROGRAMA DE SANT SADURNÍ
| 17 de novembre |
VI Pedalada de muntanya modalitat BTT
Pavelló Municipal d’Esports. Inici i final del circuit al Gran Vial

| 24 de novembre |
Portes obertes i visites guiades a la Torre del Telègraf
D’11 a 14 h

| 27 de novembre |
Lliurament de premis del XXVII Concurs de fotografia 
d’aficio nats Sant Sadurní i inauguració de l’exposició
A les 19 h, al Casal de Cultura

| 28 de novembre |
Lliurament de premis del V Premi Font de Santa Caterina de 
Microcontes
A les 18.30 h, a l’Espai Cultural Montbarri

| 29 de novembre |
Paellada popular 
A partir de les 13 h, a la plaça de Pau Picasso
Xocolatada popular infantil
A les 17 h, a la plaça de Pau Picasso
La Nit de l’Esport
A les 20.30 h, al Teatre Municipal

| 23 de novembre |
II Fira del Cabàs i mercat de 2a mà 
De 10 a 14 h, a la plaça del Poble

| 30 de novembre |
Presentació de la nova composició musical per a la pel·lícula 
‘Un perro andaluz’ de Luís Buñuel, a càrrec del seu compositor, 
Pablo F. Bello
A les 19 h, a l’Espai Cultural Montbarri

PROGRAMA DE SANTA CECÍLIA
| 22 de novembre |
Presentació oficial de la pàgina web de l’Escola Muni-
cipal de Música, Dansa i Aula de Teatre i actuació d’alumnes del centre
A les 19 h, a l’Espai Cultural Montbarri

| 24 de novembre |
Concert de conjunts vocals, concurs de pastissos musicals i 
espectacle d’animació infantil d’Oriol Bargalló i Lluís Gómez.
A les 11.30 h, al Teatre Municipal
Concert de la Banda de Música d’Esparreguera. Cicle ‘Músiques 
del Món’
A les 18 h, a l’Espai Cultural Montbarri

PROGRAMA DEL DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
| 25 de novembre |
Flashmob ‘Vine a ballar contra la violència envers les dones’
A les 11.30 h, a la plaça de Pau Picasso
A les 12 h, lectura del manifest contra la violència masclista

| 28 de novembre |
Presentació del protocol de violència masclista a la ciutadania
A les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament

EXPOSICIONS
| Del 15 al 30 de novembre |
Pintures de Pasqual Escosa
De dimecres a dissabte, de 18.30 a 20 h, a Can Xerracan.

| Del 19 al 28 novembre |
Talla amb els mals rotllos 
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h, al CJ Satèl·lit.




