
Quatre anys de millores al 
poble amb la Llei de barris

Des de 2009, any en què Montornès va accedir als fons de la Llei de barris, 
s’han dut a terme millores urbanístiques a Montornès Nord i s’han posat 
en marxa programes per a la millora social i econòmica del barri que en 
molts casos han repercutit en tot el poble. Les actuacions són fi nançades 

a parts iguals per l’Ajuntament i la Generalitat tot i que l’ens autonòmic 
acumula un deute d’1.087.000 euros. Entre les accions de futur hi ha la 
construcció d’una passera sobre el riu Mogent que enfortirà la comunica-
ció entre Montornès Nord i Montornès Centre.
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FIRETA DEL CABÀS I MERCAT DE SEGONA MÀ A LA PLAÇA DEL POBLE

ció entre Montornès Nord i Montornès Centre.
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• 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
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crèdits

Just ara es compleixen els primers 4 anys del Projecte Integral de Montornès 

Nord, mentre la crisi persisteix i el govern de la Generalitat ha deixat de complir 

els seus compromisos de pagament. El deute actual amb l’Ajuntament ja supera el milió d’euros. Malgrat 

tot, el nostre govern està compromès amb aquest projecte i seguim endavant.

La Llei de barris, aprovada en el seu moment pel govern d’esquerres de la Generalitat, va suposar una 

enorme oportunitat per a la rehabilitació de molts barris de Catalunya que havien acumulat dèfi cits im-

portants en equipaments, a la via pública, però també que necessitaven actuacions socials per mantenir 

la cohesió i la convivència entre veïns. Montornès, gràcies al consens de tots els grups i a la bona gestió 

del govern local d’aquell moment, va aconseguir l’aprovació del nostre projecte. Aquesta oportunitat 

única signifi ca una gran esperança i il·lusió per a tot el poble.

Hem previst de nou per a l’any que ve mantenir i impulsar els projectes socials per atendre necessitats 

bàsiques dels veïns i veïnes, i que són desenvolupats per les persones que integren l’Ofi cina del barri. Vull 

reconèixer la seva vàlua professional i el seu enorme esforç i compromís amb el projecte i amb el barri. 

Aquest equip realitza projectes adreçats també al conjunt del poble.

Hem previst també programes de subvenció adreçats a la rehabilitació dels edifi cis i a la retirada de les 

antenes parabòliques de les façanes, com a prioritats en les actuacions amb les comunitats de veïns. A 

més de millores en diversos carrers i places, que han de continuar.

Destacaria especialment per aquest nou any la construcció de la passera per a  vianants que unirà, per 

sobre del riu, l’entrada al barri amb el camí fl uvial, reduint la distància amb la zona del CAP o l’Ajun-

tament. Aquest nou accés pretén sobretot millorar la comunicació entre barris i començar a superar 

l’aïllament físic, però també social, de Montornès Nord. El canvi del mercat ambulant al dissabte també 

ha generat una enorme il·lusió, comercial, però també orgull veïnal.

José A. Montero. Alcalde

El Projecte Integral de Montornès 
Nord continua endavant

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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BREUS

La solidaritat del poble ha quedat demostra-
da una vegada més amb la recollida de 7.650 
quilos de menjar per al Gran Recapte. Mon-
tornès va omplir 17 contenidors amb pro-
ductes bàsics en què predominaven l’arròs, 
les llenties, la llet, les conserves i les galetes. 
Hi van participar més de 30 voluntaris i els 
supermercats Lid’l, Sorli discau, Mercadona i 
Caprabo Eroski. |

Més de 7.000 quilos 
d’aliments per al Gran 
Recapte

Una brigada formada per 2 auxiliars de la llar 
i 1 operari de manteniment assisteix des de 
novembre una trentena de domicilis de gent 
gran i malalts, on duu a terme neteges de xoc i 
petites reparacions. El projecte, coordinat pels 
Serveis Socials de l’Ajuntament, s’ha tirat enda-
vant per mitjà d’un Pla d’Ocupació Local. |

Brigada d’atenció a les llars 
amb gent gran

“Un somriure per a tothom” recull 
regals per a més de 200 infants

El Departament de Serveis Socials 
ha promogut novament la campanya 
“Un somriure per a tothom”, amb la 
col·laboració de l’associació REIR, 
perquè 210 infants de famílies amb 
difi cultats puguin rebre un obsequi 
aquest Nadal.

Per tercer any, el Departament de Serveis 
Socials ha promogut la campanya solidària 
nadalenca “Un somriure per a tothom” amb 
l’objectiu de distribuir material escolar i jogui-
nes entre els infants de 52 famílies del poble 
amb difi cultats socioeconòmiques. Enguany, 
els lots també inclouran productes higiènics 
i peces de roba.

La majoria dels infants participen en l’acti-
vitat “Fem els deures” del Centre Infantil la Pei-
xera, o són fi lls de famílies ateses pels Serveis 
Socials.

Tal com es va fer l’any passat els pares re-
bran el lot a casa i decidiran com i quan el 
lliuraran als fi lls.

Enguany s’han instal·lat punts de recollida a 
l’Escola Municipal de Música, al Casal de Cul-
tura i a la Biblioteca. Per la seva banda, la Llar 
d’Infants el Lledoner ha organitzat un fl ash-
mob per aconseguir més aportacions.

La campanya ha comptat, com en altres 
edicions, amb la col·laboració de l’Associació 
REIR i s’ha fet extensiva a les empreses de l’en-
torn i als comerços del poble. |
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Abaixada de la taxa d’escombraries i 
congelació de la majoria d’impostos
Per tercer any consecutiu, els veïns pagaran menys per la 
recollida d’escombraries. El rebut serà 10 euros més baix 
que el 2013. L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
i l’IAE es congelen per al 2014. Pel que fa a les bonifi caci-

ons, es mantenen les de l’IBI, l’IAE i la deducció del 50% 
en la taxa per la recollida d’escombraries per a les famí-
lies que tinguin tots els seus membres a l’atur, a més dels 
pensionistes que cobrin per sota del SMI.

IMPOST SOBRE ELS BÈNS IMMOBLES (IBI)
• Increment de mitjana del 0,65% (el tipus impositiu de l’any vinent 

és menor que el 2013. Del 0,653% s’ha passat al 0,610%. Malgrat 
això, el rebut patirà un increment mitjà del 0,65% a causa de la 
revisió cadastral de l’any 2009 (que cada any suposa aproximada-
ment un augment del 10 %).

Bonifi cacions
• Del 50% per a les famílies nombroses. El termini de presentació de 

la sol·licitud de boni� cació durant el mes de juliol de cada any.
• En el cas de les famílies monoparentals, per accedir-hi cal adreçar-

se a l’Ajuntament (Departament de Serveis Socials).
• Les famílies amb una situació econòmica precària que no poden 

fer front a les obligacions tributàries han d’acollir-se a les pres-
tacions o ajuts socials amb caràcter d’urgència que concedeix el 
Consistori a través del Departament de Serveis Socials).

TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
• L’abaixada en la taxa serà de 7,57% per als rebuts domiciliats i 

del 2% per a la resta. El rebut de 2014 quedarà en 122,05 €- 
• Es manté la rebaixa del 10% per a aquells ciutadans que utilitzin 

la deixalleria 5 vegades l’any i s’incorpora una deducció de � ns 
el 20% per a aquells contribuents que en facin ús � ns a 10 cops 
l’any. Aquesta boni� cació s’aplica a any vençut.

• Es manté la rebaixa del 2% per a comerços i industries.
Boni� cacions:
• Fins al 50% per a les famílies que tinguin tots els seus membres 

a l’atur i amb ingressos per sota del Salari Mínim Interprofessio-
nal (SMI) que està � xat en 9.034,20 euros anuals per al 2014. El 
termini de presentació de la sol·licitud de boni� cació durant 
el mes de gener.

• Del 100% per als pensionistes que cobrin per sota del SMI 
(Cal sol·licitar-ho expressament � ns el � nal del termini de paga-
ment de la taxa en període voluntari).

• Reducció de 100 euros (igual que l’any 2013) per als locals co-
mercials que no tinguin activitat.

• S’incorpora reducció de 171,17 euros per a les naus industrials que no 
tinguin activitat (boni� cació equivalent a l’aplicada als locals buits)

• Termini de presentació de la sol·licitud de boni� cació durant 
el mes de gener de cada any.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES (IAE)
Congelat.
Deduccions:
• Es manté � ns al 30% en els casos de les empreses que generin 

llocs de feina en els centres de treball ubicats al municipi.
• Es manté � ns al 30% (igual que l’any 2013) per la creació d’ocu-

pació inde� nida a partir de la contractació de tres treballadors.



5Desembre 2013 | Notícies |

La solidaritat de la Festa Major arriba 
a les famílies que ho necessiten
Dels 13.746 euros recaptats durant 
la Festa Major solidària, 8.000 euros 
han servit per preparar un lot extra-
ordinari de Nadal per a les 160 fa-
mílies incloses en el projecte de dis-
tribució d’aliments frescos. La resta 
de l’aportació s’incorporarà al pla el 
primer trimestre de 2014.

Les entitats participants a Festa Major So-
lidària van recaptar un total de 7.526 euros, 
als quals s’afegeixen els 5.000 euros dels focs 
d’artifi ci de fi  de festa que, per segon any, es 
va decidir suspendre i destinar a una actua-
ció social.

El projecte de distribució d’aliments tam-
bé ha rebut 1.000 euros dels comerciants 
dels carrers Major, del Riu Mogent i de Jacint 
Verdaguer i 220 euros de les entitats espor-
tives locals (I Diada solidaria d’entitats espor-
tives celebrada al mes de juny, a la plaça de 
Pau Picasso)

D’altra banda, Henkel Ibérica i Euromed 
han fet una aportació de productes de ne-
teja i higiene personal al lot extraordinari de 
Nadal que rebran les famílies ateses pel pla. 
Pastas Gallo, que s’ha adherit a la campanya 
a través de l’associació REIR, hi ha col·laborat 
amb pasta fresca. |

Aportacions per al projecte de distribució d’aliments

FESTA MAJOR 2013

Associació Jícaro 281 euros
Associació Músics Masferrer 828 euros
Centro Cultural Andaluz 61 euros
Club Bàsquet Vila Montornès 175 euros
Club Ciclista Montornès 250 euros
Club Karate Montornès 131 euros
ICV – EUiA 1.420 euros
Penya Bartomeus 550 euros
Penya Pere Antón 500 euros
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) 375 euros
PSC 200 euros
Unió de Botiguers (Fontapa) 941 euros
Venda samarretes Festa Major 1.760 euros

ALTRES

Comerciants 
c. Major, del Riu Mogent i de Jacint Verdaguer 1.000 euros 

Entitats esportives
I Diada solidaria d’entitats esportives 220 euros

Estalvi focs � nal de festa 5.000 euros

Total 13.746 euros
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Montornès impulsa el Projecte 
Educatiu de Ciutat

El Ple Municipal ha assumit el com-
promís de desenvolupar el Projecte 
Educatiu de Ciutat. L’objectiu és 
que Montornès esdevingui Ciutat 
Educadora i disposi d’eines per 
fomentar col·lectivament l’apre-
nentatge, la transmissió de coneixe-
ments entre el veïnat, la generació 
de valors i el compromís ciutadà 
amb l’educació. 

Els grups municipals van acordar en el Ple 
del 7 de novembre el seu compromís amb el 
desenvolupament del Projecte Educatiu de 
Ciutat, el PEC.

El projecte parteix de la idea que l’educa-
ció no és responsabilitat exclusiva de l’escola i 
de la família, sinó que tota la ciutadania és un 
agent educatiu de primer ordre. L’educació 

s’entén com un procés permanent al llarg de 
la vida i que és d’accés universal.

La intenció és dinamitzar el paper i les 
propostes de la ciutadania per orientar les 
polítiques educatives, i promoure un procés 
de participació que permeti que Montornès 
esdevingui Ciutat Educadora.

El primer pas és fer una diagnosi de les 
necessitats i particularitats del municipi per 
identifi car els objectius estratègics a treballar. 
Aquesta fase inclou l’estudi de quatre mapes 
de diagnòstic: el mapa d’estructura social, el 
mapa escolar, el mapa de recursos educatius i 
el mapa de visions urbanes.

Per fer la diagnosi, l’Ajuntament comp-
ta amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona. L’estudi ja ha començat i s’allargarà 
durant aquest curs 2013-14. A continuació 
s’obrirà un procés de participació ciutadana. |

BREUS

Les empreses Mecanizados DENA, Talleres 
Autolica, Henkel Ibèrica i Adecco Mollet i els 
exalumnes Ebrima Sidibeh, Enric Martín i Sa-
muel Iglesias han col·laborat aquest curs en 
l’orientació dels joves del Pla de Transició al 
Treball que estudien el mòdul de fabricació 
mecànica. La iniciativa pretén mostrar sor-
tides professionals i presentar l’experiència 
d’exalumnes, i es fa des del curs 2011 – 2012. |

Empreses i exalumnes 
orienten els joves del PTT

Fins al 17 de gener es poden presentar pro-
postes al concurs de logos per al Pla Estratè-
gic de Prevenció d’Addiccions (PEPA), impul-
sat pels Departaments de Joventut i Serveis 
Socials. El guanyador s’endurà 300 euros de 
premi. El PEPA recull actuacions de prevenció 
de les addiccions (consum de drogues, abús 
de les noves tecnologies, ludopatia...). |

Concurs per escollir un 
logotip per al PEPA

SESSIÓ D’ORIENTACIÓ DE JORDI JUNCÀ, DIRECTOR DE HENKEL IBÉRICA
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LES VEÏNS OPINEN SOBRE...

Sé que ara s’estan 

treballant més els temes 

socials i culturals. Les millores d’infraestructures 

no les tinc gaire controlades. Penso que s’està 

invertint en futur per al barri i ja era hora. Valorar 

positivament les actuacions i destacar el casal 

dels joves, dels avís i el tema de parcs i jardins.

ESTEFANIA ADELAR 
GONZÁLEZ
33 ANYS

MONTORNÈS CENTRE

Le daría una puntuación 

de 8 a las actuaciones 

como la que se ha hecho en la plaza del Pueblo. 

Lo que más valoro es la actuación en cuestión de 

rampas, barandillas y seguridad para las personas 

mayores y para los niños. Pero mejoraría la limpi-

eza del barrio.

JOSE SÁNCHEZ HERÉDIA
51 ANYS

MONTORNÈS NORD

Aun no conociendo muy 

bien la Ley de barrios 

tengo que decir que estoy 

muy agradecida con la información y asesorami-

ento de la Ofi cina del barrio para las ayudas de 

la Ley de barrios. En los últimos años el barrio ha 

cambiado mucho, el polígono no es lo que era 

antes, se han hecho muchísimas mejoras.

MÓNICA CORRALES 
PALACIOS
41 ANYS

MONTORNÈS NORD

Me parece muy bien por-

que sale benefi ciada la 

juventud, también los niños y las personas mayo-

res. Todo lo que sea para mejorar y que el barrio 

esté bien me parece perfecto. Es muy interesante 

que se hagan tantas actividades porque eso le da 

vida al barrio. Yo estoy muy bien aquí.

MARI CARMEN DÍAZ MARTÍN
43 ANYS

MONTORNÈS NORD

Feia falta, el barri estava 

molt deteriorat i hi havia 

gent que no volia pujar perquè no li agradava. 

Ara, amb les millores, s’han adonat que és una 

part més del poble. M’agrada molt la llar d’infants, 

el casal de la gent gran i les activitats que es fan, 

també els jardins i el mercat dels dissabtes.

MARIA REMEDIOS MOLINA
38 ANYS

MONTORNÈS CENTRE

Me parece muy bien que 

se hagan cosas para 

la gente del barrio y que se tengan en cuenta 

a todas las personas que tienen problemas de 

movilidad. No conozco con detalle las mejoras 

que se han hecho, pero todo lo que se haga para 

mejorar, bien hecho está.

AMADOR COBO COBO
68 AÑOS
MONTORNÈS CENTRE

Quatre anys d’actuacions de millora amb els fons de la Llei de barris
Des de 2009, any en què Montornès va accedir als fons de 
la Llei de barris, s’han dut a terme millores urbanístiques 
a Montornès Nord i s’han posat en marxa programes per 
la millora social i econòmica del barri. Les actuacions són 

fi nançades a parts iguals per l’Ajuntament i la Generalitat 
tot i que l’ens autonòmic acumula un deute d’1.087.000 eu-
ros. L’Ajuntament ha sol·licitat una pròrroga per continu-
ar amb el projecte durant els propers dos anys.

El comitè d’avaluació i seguiment del Projec-
te d’Intervenció Integral de Montornès Nord 
(PII) va celebrar, al novembre, la reunió anual 
per repassar l’estat de les actuacions. El comitè 
està format per representants de l’Ajuntament, 
de la Generalitat, i per membres d’entitats ve-
ïnals i agents econòmics i socials com ara co-
merciants i industrials.

En aquests darrers quatre anys s’han engegat 
programes per aturar el deteriorament del barri 
de Montornès Nord i per atendre els seus veïns. 

Des de l’Ofi cina del barri s’han coordinat les 
actuacions concretes en àmbits com la rehabi-
litació d’edifi cis, la millora de l’espai públic (reur-
banització de la plaça del Poble), la gestió de 
les comunitats de propietaris, la inserció labo-
ral, l’atenció a persones nouvingudes, a dones, 
a joves, a emprenedors i a entitats.MERCAT SETMANAL DELS DISSABTES AL CARRER DE FEDERICO GARCÍA LORCA

TROBADA ANUAL DELS MEMBRES DEL COMITÈ DE SEGUIMENT DEL PII

Quina valoració li mereixen les actuacions que es duen a terme del Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord?

Amb els recursos disponibles del PII s’han 
posat en marxa altres accions que han reper-
cutit en tot el municipi. El Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones o el Servei de Mediació 
Ciutadana, per exemple, neixen en el marc del 
PII però són d’abast municipal. 

També s’han posat en marxa altres programes 
com el dispositiu d’inserció laboral per a joves i 
el de suport alimentari per a infants i gent gran 
amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. Per al desenvolupament econòmic, 
el PII ha activat actuacions relacionades amb la 

dinamització comercial (fi res, nova ubicació del 
mercat setmanal, i suport als botiguers).

D’altra banda, el PII ha dotat Montornès d’un 
nou equipament, l’Espai Cultural Montbarri, i 
els propers dos anys té com a prioritat la cons-
trucció d’una passera sobre el riu Mogent que 
enfortirà la comunicació entre Montornès Nord 
i Montornès Centre.

La història del projecte
El juliol de 2009 el Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques va adjudicar els ajuts 
de la sisena i darrera convocatòria de la Llei de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que re-
quereixen una atenció especial. Montornès va 
ser un dels 26 municipis catalans que van acce-
dir a aquests recursos de la Generalitat.

Inicialment el projecte tenia un pressupost 
global de 9,99 milions d’euros i s’havia de de-
senvolupar en quatre anys. Les actuacions són 
fi nançades a parts iguals per l’Ajuntament i la 
Generalitat, tot i que l’ens autonòmic acumula 
un deute d’1.087.000 euros. |
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Més suport per a les dones 
víctimes de la violència masclista

A fi nals de novembre es va presentar 
públicament el Protocol municipal 
d’abordatge de la violència masclis-
ta. La revisió del document ha servit 
per adaptar-lo a la realitat actual i 
plantejar l’abordatge integral de la 
problemàtica.

L’evolució de les polítiques d’igualtat a 
Montornès, l’actualització del marc legal i la 
incorporació de nous agents al circuït d’inter-
venció en casos de violència han estat factors 
que han fet necessària la revisió de les actua-
cions que es desenvolupen en l’àmbit muni-
cipal contra la violència de gènere.

La Regidoria d’Igualtat juntament amb 
professionals i entitats ha treballat en l’actu-
alització del Protocol municipal d’abordatge 
de la violència masclista. El Ple va aprovar el 
document al novembre i el 28 del mateix mes 
es va presentar públicament.

El Protocol integra, entre d’altres aspectes, 
una amplia defi nició de violència per recollir-
ne manifestacions com la de tipus econòmic 
i la sexual, així com els diversos àmbits on pot 
tenir lloc. També es planteja l’abordatge inte-
gral de la problemàtica des de la prevenció, 
la sensibilització social i la detecció de la vio-
lència masclista fi ns a l’atenció, l’assistència, la 
protecció i la recuperació de les dones. |

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

Els alumnes dels dos darrers  anys del 
Taller de Fotografi a del Casal de Cultura 
van veure la necessitat de continuar fent 
activitats  relacionades amb la fotografi a  
i alhora ampliar  coneixements. Es va de-
cidir crear una Associació i el mes d’Abril 
es va fer l’Acta fundacional.

La fi nalitat és difondre  tot allò rela-
cionat amb la fotografi a a Montornès, 
fent accions formatives com ara tallers, 
visites a exposicions, xerrades amb fotò-
grafsprofessionals, sessions fotogràfi ques 
d’estudi i d’exteriors.Un altre objectiu és  
promoure, a través de la fotografi a,  el pa-
trimoni natural, cultural, artístic i històric 
del nostre poble.Es potencia la presència 
dels socis en totes les activitats fotogrà-
fi ques del poble, així com la participació 
en concursos externs i es fan trobades 
amb altres associacions d’aquest tipus.

Ja s’ha realitzat un primer taller de 
tractament d’imatge. Es fa una visita a 
l’exposició dels premis World Press Pho-
to, un passeig fotogràfi c per Barcelona i 
una sortida de llums nadalenques a Gra-
nollers. Ha començat la Lliga Interna, on 
cada mes hi ha un tema i al fi nal  hi haurà 
uns guanyadors  honorífi cs.  També ja es 
tenen programades les activitats per al 
primer trimestre del 2014.

Per la festa Major es va organitzar per 
a tot el poble un Photocall on qui desit-
java es podia fer una foto amb diversos 
elements, el vam titular: “Fes-te una foto 
de la Festa” i per Sant Sadurní s’ha fet un 
Taller Obert de fotografi a nocturna treba-
llant amb llana d’acer.

L’Associació Fotogràfi ca Montornès 
està oberta a totes les persones interes-
sades en aquest art.  (correu: afmontor-
nes@gmail.com) |

Associació 
Fotogràfi ca 
Montornès

Millores a la via pública. La Brigada Municipal d’Obres ha renovat la pintura de la 
senyalització viària a les zones industrials. |

PRESENTACIÓ DEL PROTOCOL MUNICIPAL D’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

SENYALITZACIÓ VIÀRIA AL CARRER DE CAN PARELLADA
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EL PONT ANTIC DEL BESÒS CAP ALS ANYS 30 DEL SEGLE XX. AMMON. AUTOR DESCONEGUT

Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

A Montornès existia des de temps molt 
antics el clam per construir una obra d’en-
ginyeria que permetés travessar el riu Besòs 
i comunicar el municipi amb el poble de 
Montmeló. Hi havia la necessitat d’un pont 
estable per no dependre dels guals, del ni-
vell de l’aigua del riu o de l’estat de les pas-
seres de fusta per a vianants. 

L’Ajuntament i la lliga de propietaris de 
Montornès i Vallromanes encapçalaren la 
petició i fi ns i tot, quan el projecte estava 
en marxa, promogueren una subscripció 
pública per fi nançar una part de l’obra.

Va ser en època de la Mancomunitat de 
Catalunya (1914-1923) que es construí el de-
sitjat pont. Tot i que el tràmits van començar 
l’any 1915, les obres es van perllongar en el 
temps per les diferències entre pobles, les 
disputes entre el Govern de l’Estat i la Man-
comunitat pel fi nançament del projecte, i 
l’aturada dels treballs a causa de la rescissió 
del contracte del primer adjudicatari.

El pont antic 
del Besòs,
obra de la 
Mancomunitat

Després dels entrebancs polítics i adminis-
tratius habituals, el primer carro que travessà 
el pont del Besòs ho va fer l’abril de 1923. 
Amb aquesta nova infraestructura, els mon-
tornesencs podien anar a veure els familiars i 
amics de Montmeló, anar a treballar o a cele-
brar les festes al poble veí i, sobretot, podien 
accedir amb facilitat a l’estació del tren. 

Però sàpiga el lector que no estem parlant 
del pont actual del Besòs. Estem parlant d’un 
pont que va tenir una vida de poc més de vint 
anys, ja que el dia 15 de desembre de 1943 la 
força de les aigües se’l va endur pel broc gros, 
sense miraments. Estava uns metres més avall 
de l’actual pont i avui encara s’aprecien els 
fonaments d’un parell de calaixos d’arrenca-
ment al llit del riu.

Aquest pont antic va ser projectat per Jo-
an M. Sans l’any 1918. Una Reial Ordre de 10 

de juliol de 1919 aprovava el projecte i poc 
després començaven les obres, s’interrom-
pien dos anys i es reprenien l’any 1922. Te-
nia un estructura de sis pilastres centrals i 
set arcs d’una llum aproximada de 12 me-
tres. A la fotografi a que reproduïm s’apreci-
en camps d’horta a la plana fl uvial i un pont 
llarg però tanmateix de poca alçada, la qual 
cosa el va fer fàcilment vulnerable a la fúria 
de les riuades.

En nou anys, la Mancomunitat va dur a 
terme grans projectes modernitzadors en 
obres i infraestructures. Acabada la carrete-
ra de Sant Adrià l’any 1913, el següent repte 
va ser el pont de Montmeló, inaugurat deu 
anys després. Es tractava d’esborrar Mon-
tornès de la llista de pobles incomunicats. 
L’arribada de l’electricitat i de la línia telefò-
nica arrodonirien aquest objectiu. |
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LLEGENDES DE LA REMENÇADA

Què fa el personatge?
Mateu Tacó era un vell remença veí d’en 
Bartomeu Sala. Va ajudar a impedir que 
els soldats de l’amo s’enduguessin la Mi-
reia, la fi lla d’en Bartomeu, a la Torrassa i va 
haver de fugir del poble per escapar de la 
venjança de l’amo. Es va unir als remences 
rebels i va participar en la revolta. 

Va ser escollit com a síndic del Vallès, 
delegat dels remences en les negociaci-
ons amb els senyors feudals, i va viatjar a 
Extremadura a signar la Concòrdia Arbitral 
de Guadalupe que abolia el feudalisme.

De tornada a Montornès, va donar refu-
gi a la dona i la fi lla d’en Bartomeu durant 
sis anys, fi ns que el capità de la revolta va 
ser amnistiat pel Rei i va poder reunir-se 
amb la família.

Què diu la llegenda?
L’oncle Nicolau Tacó havia fugit del feu 
dels Montornès. No en van saber res du-
rant anys, fi ns que va tornar com un home 
derrotat per la vida. El pare d’en Mateu va 

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

Mateu Tacó

a escoltar amb la boca oberta aquelles pa-
raules tan sàvies.

Aquells dos llibres van convertir en Ma-
teu en l’home més instruït del poble. Ell els 
considerava el tresor més gran que posse-
ïa i no els hauria canviat per cap fortuna, 
ni tan sols pel somni impossible de totes 
les famílies remences de Montornès, ni tan 
sols per una vaca. |

DIBUIX DEL PERSONATGE D’AUSIÀS BERTRAN

MUSEITZACIÓ DE L’INTERIOR DEL PRIMER PIS DE LA TORRE

Autor: Xavier Bertran

aconseguir que l’amo el perdonés a canvi 
d’una multa important de 50 sous.

L’oncle no parlava mai del que havia fet 
tots aquests anys. En Mateu es va esgarrifar 
quan li va veure l’esquena llaurada de cica-
trius de fuetades.
–Ets un lladre? –li va preguntar, ja que era el 
càstig habitual dels delinqüents. 
–No he robat mai res. Va ser per defensar 
unes idees que...
–La Inquisició? –va demanar el noi amb un 
calfred.

L’oncle Nicolau sabia llegir i escriure, i va 
dedicar les llargues hores dels vespres a en-
senyar-hi al seu nebot. A en Mateu, cada lle-
tra que aprenia li semblava un anell d’or que 
es posava en un dit. Quan va llegir la primera 
frase, va pensar que s’havia situat entre els 
homes més rics del món.

L’oncle Nicolau va tornar a fugir del poble. 
Va deixar al nebot els dos llibres que tenia i 
en Mateu va estar tota la vida llegint-los una 
i altra vegada en veu alta, per a ell mateix, 
per a la seva dona i per als veïns que venien 

L’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula 
de Teatre va escollir el 22 de novembre, dia 
de Santa Cecília, patrona de la música, per 
presentar una de les seves iniciatives de 
projecció exterior més importants: la pàgina 
web. L’eina incorpora tota mena d’informa-
ció i complements relacionats amb l’activitat 
del centre.

Per facilitar l’accés als usuaris es pot entrar 
a la web des de diversos enllaços: musica.
montornes.cat, dansa.montornes.cat i teatre.
montornes.cat.

També s’han habilitat les rutes www.mon-
tornes.cat/musica, www.montornes.cat/dan-
sa i www.montornes.cat/teatre. |

L’Escola Municipal de 
Música, Dansa i Aula de 
Teatre ja és a la xarxa!

BREUSLa torre del Telègraf, exemple
de recuperació patrimonial

Les obres de restauració que s’han dut a 
terme a la torre del Telègraf l’han converti-
da en la primera estació de telegrafi a òp-
tica de Catalunya restituïda en tota la seva 
volumetria i amb un interior que recrea fi -
delment l’aspecte i les dependències que 
tenia durant el temps que va funcionar com 
a equipament militar, entre 1848 i 1862. La 
instal·lació també incorpora una exposició 
sobre la història d’aquest efímer sistema de 
comunicació.

Per tot plegat, va ser escollida com a cen-
tre d’interès de la I Jornada Tècnica sobre 
telegrafi a òptica que es va celebrar el 19 de 
novembre al Museu Nacional de la Ciència i 
de la Tècnica amb seu a Terrassa i a la qual van 

assistir estudiosos i tècnics experts en recupe-
ració patrimonial.

Complementant aquesta jornada i en el 
marc de les festes de Sant Sadurní, el 24 de 
novembre es va organitzar un matí de portes 
obertes a la torre amb el guiatge dels respon-
sables del projecte. |



12 Desembre 2013| Esports i gent |

Montornès premia els millors 
esportistes i els més constants

La Nit de l’Esport, en què l’Ajuntament i les 
entitats reconeixen els mèrits als millors es-
portistes locals de la temporada anterior, va 
aplegar el 29 de novembre més de 300 per-
sones al Teatre Municipal.

Teresa López Pintado i Francisco Pintado An-
drade, del Club Karate Montornès, van ser es-
collits millors esportistes en categoria infantil, i 
els també karateques Naiara Moreno Monfort i 
Juan García Ruiz, ho van ser en categoria sènior.

El premini B masculí del Club Bàsquet Vila 
de Montornès va ser reconegut com a millor 
equip infantil i el junior masculí modalitat 

cros del Club Esportiu Montornès Atletisme, 
millor sènior.

En aquesta edició, els guardons han incor-
porat una nova modalitat que premia la cons-
tància dels esportistes. El reconeixement ha 
anat, en categoria infantil, a Alba Soley Martín 
del Club Bàsquet Vila de Montornès i a Ferran 
Martín Rivero del Club Futbol Montornès. En 
categoria sènior han empatat en puntuació la 
karateca Maria López Pintado, i l’atleta Emma 
Olasz Àmbit. El premi a la constància sènior 
masculí ha estat per a Jorge Juan Martínez 
Cruz, del Karate Montornès. |

MENCIONS HONORÍFIQUES
• Dolores Monfort Gallardo (Club Karate 

Montornès)
• Luís Duarte Navarro (Club Esportiu 

Montornès Atletisme)
• Xavier Espín Solé (Club Bàsquet Vila de 

Montornès)
• José Ramírez Romero (Club Ciclista 

Montornès)
• Francisco Ortega Cuesta (Club Fútbol 

Montornès)
• Xavier Serrate Bonilla (Club Tennis 

Montornès)
• David Mendoza Roldán ( A. E. Montor-

nès Futbol Sala)
• Carmen Mateo Martínez (Club Petanca 

Sant Sadurní Montornès)
• Antonio Calle Gonzalez (Dept. d’Esports)

• Club Ciclista de Montornès
• Club Futbol Montornès 
• Ass. Esportiva Montornès Futbol Sala
• Club Karate Montornès
• Club Petanca Sant Sadurní
• Club Esportiu Montornès Atletisme
• Club Bàsquet Vila de Montornès
• Club Tennis Montornès
• Club Escacs Montornès
• Club Triatló Montornès
• Societat de Caçadors
• Ràdio Montornès (Espai esportiu)
• Ass. de Voluntaris de Protecció Civil
• Policia Local 
• Serveis Municipals

ELS ESPORTISTES DEL CLUB KARATE MONTORNÈS GUARDONATS

ALBA SOLEY I FERRAN MARTÍN, PREMIS INFANTILS A LA CONSTÀNCIA L’EQUIP JUNIOR MASCULÍ DE CROS DEL CLUB ESPORTIU MONTORNÈS ATLETISME

EQUIP PREMINI B MASCULÍ DEL CLUB BÀSQUET VILA DE MONTORNÈS

J.A. JIMÉNEZ

J.A. JIMÉNEZ CA MONTORNÈS

CB VILA DE MONTORNÈS
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Nou pressupost, mateixes prioritats

Arribem a fi nal d’any i hem aprovat les ordenances 

i el pressupost 2014 amb les mateixes prioritats que 

els dos exercicis anteriors, ja que la situació de les famílies no varia: atur, 

precarietat a la feina, ingressos minsos... Per tant, les necessitats bàsiques 

són les mateixes, tot i que els governs de la dreta de PP i CiU venguin fum 

mentre les retallades agreugen el patiment de les famílies.

Les prioritats se centren en la baixada de la taxa d’escombraries en 

10 €, tercera baixada seguida, l’ajust de l’IBI i la congelació de la resta 

d’impostos i taxes. L’aposta per les polítiques socials (ajuts, beques, pla 

d’alimentació fresca...), en educació (subvencions a escoles i AMPES...), la 

reducció de despeses en subministraments (enguany 100.000 € menys 

de consum elèctric), i la continuació dels Plans d’Ocupació Local.

Una novetat important d’enguany un cop acabat l’Institut Marta 

Mata, és el Pla d’Inversions en millores de parcs, carrers i equipaments, 

valorat en 3.000.000 €. Això permetrà que Montornès gaudeixi d’equipa-

ments de millor qualitat. Aquest és el nostre compromís.

També hem presentat esmenes als pressupostos de la Generalitat, 

que mantenen les mateixes retallades i preveuen noves privatitzacions, 

que són les seves prioritats. Hem reclamat el cobrament del deute de 

6.000.000 € (Marta Mata, Llei de Barris...), l’ampliació de la línia 501 

(Montornès – Barcelona), la Residència-centre de dia i la nova Escola 

Palau d’Ametlla.

Que tingueu unes bones festes!

Presupuestos Municipales 2014…

Ya lo dijimos en su momento que los del 2014 iban a ser 

presupuestos electoralistas, calculados por el equipo de 

gobierno local, de cara a ganar las elecciones municipales del 2015. A 

nuestro entender estos presupuestos no son los que el pueblo necesi-

ta en esta difícil época económica. No contemplan sufi cientemente 

proyectos productivos, que fomenten el empleo, estimulen la economía 

y atraigan la inversión “para nuestros ciudadanos/as”.

Nosotros hemos presentado más de 20 propuestas para que sean in-

cluidas en el próximo ejercicio algunas de las cuales han sido aceptadas 

y otras no.

Entre las que no han sido aceptadas se encuentran negociar con la 

Generalitat (convenio) el mismo proceso económico, administrativo, 

que ya se hizo en su momento con el nuevo Instituto Marta Mata, como 

la construcción y traslado de un nuevo equipamiento educativo que dé 

servicio a los alumnos que estudian en las escuelas Sant Sadurni y Palau 

d`Ametlla, cuyos terrenos fueron cedidos en su momento a la Generali-

tat y están ubicados detrás del  ayuntamiento (Can Parera). Trasladar la 

brigada de obras a unas nuevas instalaciones (nave) en la zona indus-

trial. Derribar y construir un nuevo puente en la Avda. de la Llibertat, ya 

que por seguridad, es necesario hacerlo.

Nuestras propuestas están basadas en priorizar las necesidades socia-

les, apostando por la creación de empleo y el comercio local.

Por último, os deseamos que el  2014 sea una año fructífero para 

todos/as. Bones Festes!

Facturas irregulares en el 
Ayuntamiento de montornès

El Gobierno de ICV-EUiA está convalidando facturas y reconociendo 

gastos irregulares de diferentes partidas presupuestarias gracias a su 

mayoría absoluta en la Junta de Gobierno y en el Pleno Municipal.

Los miembros del Grupo Municipal Socialista que forman parte de la 

Comisión especial de Cuentas han intentado sin éxito consultar todas 

estas facturas correspondientes al año 2012, pero el alcalde no nos ha 

facilitado la documentación solicitada, vulnerando una vez más los 

derechos fundamentales del principal grupo político a la fi scalización 

contable del gobierno municipal.

Ese derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos de 

Montornès a examinar las cuentas públicas del Ayuntamiento se está 

negando sistemáticamente al principal partido de la oposición por 

parte de un gobierno poco transparente y democrático en la gestión y 

justifi cación de los fondos públicos.

Esa relación de facturas corresponden a gastos del año 2012 , entre 

los que se incluyen diferentes facturas irregulares de alcaldía, en los que 

se ha omitido la fi scalización previa o presentan irregularidades en su 

tramitación y podrían ascender a más de 200.000 euros.

El incumplimiento de los artículos 21 y 32 de las Bases de Ejecución 

del presupuesto General de Montornès se está convirtiendo en la prácti-

ca habitual de un gobierno que valida gastos efectuados sin previa va-

lidez, y por ello, y muy a pesar nuestro, nos veremos obligados a requerir 

esos gastos efectuados judicialmente. ¿Tendrán algo que ocultar?

A on vas Montornès 

En aquets últims dies s’està parlant i molt de les actua-

cions que té previstes l’actual equip de govern (ICV-EUiA) 

al nostre Ajuntament, i voldríem deixar clar el nostre punt de vista.

Rescat de la zona esportiva en mans de l’Ajuntament o empresa 

municipal. En aquets moments de crisi i davallada d’usuaris, li farem un 

gran favor a l’empresa concessionària, ja que li traiem un bon malde-

cap. Rescat de la concessió de subministrament de l’aigua en mans de 

l’Ajuntament o empresa municipal. Després de 50 anys amb la mateixa 

empresa subministradora l’equip de govern vol quedar-se amb la 

concessió, en el darrer ple municipal vàrem preguntar si els motius eren 

el mal servei, els preus abusius, les queixes en el subministrament o la 

qualitat dolenta de l’aigua, l’única resposta que ens van donar és que 

no sabien si es pagava un preu just i la manca d’informació. Vàrem pre-

guntar si en mans del Ajuntament o empresa municipal els costos serien 

més econòmics per a l’usuari i no ho sabien. Vàrem preguntar quin cost 

tindria la compra de la concessió i tampoc no ho sabien. En defi nitiva, és 

com tirar-se a la piscina sense saber-ne la profunditat.

Tot això i els dubtes dels altres grups de l’oposició va formar part del 

debat que vàrem tenir. I com que hi ha una nul·la informació al nostre 

municipi, ja que ni la nostra ràdio municipal ni la part que ens correspon 

de Vallès Visio s’han fet reso de la notícia, només queda aquesta publica-

ció per informar que hi ha altres punts de opinió. Demanem un pacte de 

totes les forces polítiques per tractar aquests i altres temes que defi neixen 

el futur de nostre poble.

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

| 20 de desembre |
Cinefòrum del CEMV: El hobbit
A les 22 h al Teatre Municipal

| 21 de desembre |
III Fira del Cabàs
De 10 a 18 h a la plaça del Poble
Distribució de samarretes i calendaris. Recaptació a favor de la Mara-
tó de TV3. Trenet de Nadal de comunicació amb Montornès Centre

Presentació de la samarreta del 50 aniversari de Montornès Nord
A les 11 h, a la plaça del Poble

Flashmob solidari organitzat per la Llar d’Infants el Lledoner
A les 12 h, a la plaça del Poble

Cagatió gegant amb xocolatada i sorpresa
A les 16.30, h a la plaça del Poble

Mostra de curtmetratges sobre Montornès Nord
A les 18.30 h, a l’Espai Cultural Montbarri

| 22 de desembre |
3a Fira de Nadal 
A partir de les 10 h, als carrers Jaume Balmes, Palau d’Ametlla, Ja-

cint Verdaguer, Riu Mogent, Major i plaça de la 
Font. Trenet de Nadal de comunicació amb Mon-
tornès Nord

Parc de Nadal infantil
Del 27 al 30 de desembre de 16.30 a 20.30 h al Pavelló Municipal 
d’Esports

Parc de Nadal Jove
Del 27 al 30 de desembre de 17 a 21 h al Teatre Municipal

CAP D’ANY
Teatre Municipal: A partir de les 0.30 h, ball amb l’orquestra 
Odisea. Entrada gratuïta i aforament limitat.

Pavelló Municipal d’Esports: A partir de les 0.30 h, festa amb 
la Loca Histeria i sessió de DJ. Got Solidari + tiquet d’accés: 5€. 
Aforament limitat.

| 5 de gener |
Cavalcada de reis
Sortida a les 17 h des del Casal de Cultura. Arribada al Pavelló Muni-
cipal d’Esports.

Alumnes de l’Escola Mo-
gent visiten l’Ajuntament. 
El 14 de novembre els alum-
nes de 3r A i 3r B de l’Escola 
Mogent van visitar la Casa 
Consistorial. L’alcalde, José A. 
Montero els va fer un recorre-
gut guiat. La visita és una de les 
propostes del catàleg munici-
pal d’activitats educatives. | ALUMNES DEL 3R A DE L’ESCOLA MOGENT ALUMNES DEL 3R B DE L’ESCOLA MOGENT




