
Horts socials
a l’avinguda del Riu
Mogent, un projecte

contra la crisi

Aquests dies s’enllesteix el procés d’adjudicació dels horts socials habili-
tats al tram fi nal de l’avinguda del Riu Mogent. L’objectiu és crear un es-
pai verd públic destinat al cultiu d’horticultura ecològica per al consum 
propi. S’han habilitat un total de 36 parcel·les d’uns 30 m2, que s’atorga-

ran per un període de dos anys prorrogables. El terreny ocupa una àrea 
triangular, dividida en tres feixes, amb una superfície total aproximada 
de 3.170 m2. Per a l’atorgament de les llicències es tindran en compte 
criteris de tipus social i econòmic.
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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
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• Farmàcia Forn (la 
Bòbila)

 C. Major, 55
 Telèfon 93 568 83 30

• Farmàcia Moreno
 Av. de l’Onze de Setem-

bre, 40
 Telèfon 93 544 41 80

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

El pressupost d’aquest any recull, un cop més, totes les actuacions de l’Ajun-

tament previstes per fer front a les principals necessitats dels veïns i veïnes de 

Montornès. Com no pot ser d’una altra manera, mentre persisteixin els efectes 

de la crisi el nostre govern té el compromís de prioritzar el suport a les famílies en la seva vida quoti-

diana, mantenir i impulsar les polítiques socials i els serveis públics de qualitat, adreçats a tothom. La 

vida comunitària del poble, els centres educatius, l’activitat esportiva i cultural, el compromís solidari i 

la participació, fan d’aquest poble un referent d’il·lusió i coratge, que continua endavant.

Cal destacar a més que, un cop hem finalitzat les obres del nou edifici del Marta Mata, Montornès 

mereix donar un impuls a noves inversions que millorin els equipaments, els espais públics i l’acces-

sibilitat. Per això hem previst invertir uns 3,8 milions d’euros en la reforma del teatre municipal, dels 

edificis de Can Saurina i Pintor Mir, la instal·lació d’un espai polivalent per a l’esport i la cultura i una 

passera sobre el riu a Montornès Nord, entre d’altres actuacions, totes molt necessàries per al desenvo-

lupament del nostre poble, i que donen resposta a les nombroses demandes de les pròpies entitats.

Aquestes inversions són possibles gràcies a la bona situació econòmica de l’Ajuntament i la millora 

de la gestió dels darrers anys, que ens permeten sol·licitar crèdits. Aquests diners, per llei, només es po-

den destinar a obres, i no afecten a les polítiques socials, que estan igualment garantides i van a més.

Aquests any també convocarem nous Plans d’Ocupació Locals i dispositius d’inserció per a joves i 

dones, i ampliarem els serveis per lluitar contra l’atur. Ampliem els ajuts a les famílies per a l’habitatge, 

l’alimentació i salut. Augmentem el suport en educació, per a llibres, materials, sortides i transport.

El components del govern local mantenim les ganes de lluitar, de defensar els nostres compromisos 

i de treballar incansablement per transmetre la il·lusió necessària als nostres veïns i veïnes, des de la 

solidaritat i l’esperança.

José A. Montero. Alcalde

Il·lusió necessària per aquest any 

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’Ajuntament sancionarà les entitats fi nan-
ceres i grans empreses que tinguin pisos 
buits al poble. El Ple Municipal ha aprovat 
aquest mes de febrer una moció que inclou la 
imposició de multes de fi ns a 100.000 euros.

 L’Ofi cina Local d’Habitatge ja ha començat 
les actuacions per saber la situació real d’uns 
400 immobles propietat d’entitats fi nanceres 
i empreses.

 També s’han iniciat converses per aconse-
guir la cessió d’immobles i s’està cercant el 
suport de la Diputació per poder-ne adquirir 
alguns amb l’objectiu de crear un Parc d’habi-
tatges socials al poble.
 Durant els darrers anys,  el treball continuat 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
de Montornès i la mobilització veïnal,  amb el 
suport del Consistori,  han aconseguit aturar 
processos de desnonament,  la renegociació 
de deutes hipotecaris i algunes dacions en 
pagament. |

Sancions per als 
bancs que tinguin 
pisos buits al poble

Una cinquantena de persones 
s’interessen pels horts socials

L’Ajuntament adjudicarà propera-
ment els horts socials que s’han ha-
bilitat a la vora del riu Mogent. L’ob-
jectiu és crear un espai verd destinat 
al cultiu ecològic per al consum propi.

Aquests dies s’enllesteix el procés d’adjudi-
cació dels horts socials habilitats al tram fi nal 
de l’avinguda del Riu Mogent.

En tancar aquesta edició, s’havien rebut un 
total de 21 sol·licituds, tot i que hi ha hagut 
més d’una cinquantena de persones que 
s’han interessat en accedir a una de les 36 
parcel·les que s’adjudicaran. S’han habilitat 

horts d’uns 30 m2, que s’atorgaran per un 
període de dos anys prorrogables. El terreny 
ocupa una àrea triangular, dividida en tres 
feixes, amb una superfície total aproximada 
de 3.170 m2. L’objectiu és crear un espai verd 
públic destinat al cultiu d’horticultura ecolò-
gica per al consum propi. El solar disposa d’un 
pou per a l’extracció d’aigües subterrànies, un 
dipòsit de 30.000 l, cisternes de rec individu-
alitzades per a cada parcel·la, casetes de ser-
veis per al tancament d’eines, espai reservat al 
compostatge i zona de serveis comuns.

Per a l’atorgament de les llicències es tindran 
en compte criteris de tipus social i econòmic. |

TERRENYS PER A HORTS SOCIALS A L’AVINGUDA DEL RIU MOGENT



4 Febrer 2014| Notícies |

Montornès dóna suport als 
treballadors de Panrico

L’Ajuntament aportarà 4.000 euros 
a la caixa de resistència creada per 
donar suport als empleats de Pan-
rico que fan vaga des del mes d’oc-
tubre de l’any passat i que pateixen 
una pitjor situació econòmica.

L’alcalde, José A. Montero, juntament amb 
una tretzena d’alcaldes i alcaldesses del Vallès 
Oriental i l’Occidental, han subscrit un mani-
fest de suport als treballadors de Panrico, en 
vaga des del mes d’octubre de l’any passat, 
quan la direcció va anunciar un ERO que afec-
ta 234 treballadors, dels 350 que hi ha a la 
planta de Santa Perpètua de Mogoda.

En la presentació del manifest, celebrada el 
gener a Santa Perpètua de Mogoda, els repre-
sentants municipals van expressar la seva vo-
luntat de treballar pel manteniment de la in-
dústria en els respectius municipis i van exigir 
a la Generalitat que fes els esforços necessaris 
perquè la planta de Santa Perpètua continuï 
produint alhora que li van oferir el seu suport 
per aconseguir-ho.

En el cas de Montornès, l’alcalde ja va avan-
çar la intenció de l’Ajuntament d’aportar 4.000 
euros a la caixa de resistència, creada pels ma-
teixos treballadors per atendre les necessitats 
dels afectats després de més de quatre mesos 
sense cobrar. |

Un total de 10 persones desocupades s’han 
contractat per desenvolupar o donar con-
tinuïtat a diversos projectes impulsats per 
l’Ajuntament que compten amb el suport del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a tra-
vés del programa “Treball als barris”.

El SOC ha concedit una subvenció de 
250.389,76 euros que permetrà dotar de pro-
fessionals dos dispositius d’inserció laboral, 
un per a joves i un altre per a dones, el pro-
jecte d’inclusió social per a infants, gent gran 
i famílies, i altres actuacions relacionades amb 
l’emprenedoria i la dinamització comercial.
Dos dels llocs de treball s’han destinat a per-
sones amb discapacitat. |

Més contractacions
en el marc de
“Treball als barris”

ELS ALCALDES I ALCALDESSES DEL VALLÈS ORIENTAL I L’OCCIDENTAL QUE HAN SUBSCRIT EL MANIFEST DE SUPORT ALS TREBALLADORS DE PANRICO

PARTICIPANTS AL DARRER DISPOSITIU D’INSERCIÓ LABORAL

Fe d’errates: En el quadre referit a la taxa per 

la recollida d’escombraries de la pàgina 4 del 

número 87, hauria d’haver dit: “L’abaixada en la 

taxa serà del 7,57% per als rebuts de domicilis i 

del 2% per a la resta.”



5Febrer 2014 | Notícies |

BREUS

El Departament de Serveis Socials, la Unió de 
Botiguers i Cáritas han renovat per 6 mesos 
més el conveni per donar continuïtat al pro-
jecte de distribució d’aliments frescos per a 
les famílies que més ho necessiten. El valor 
dels lots mensuals oscil·la entre 24 i 30 euros 
en funció del nombre de persones que for-
men la família atesa. El pla compta amb la col-
laboració de voluntaris. |

L’Ajuntament posa 27.000 
euros més per al pla 
d’aliments frescos

Des del mes de desembre un grup de volun-
taris treballa per engegar i consolidar la taula 
de voluntariat de Montornès. El col·lectiu està 
a disposició del veïnat al Casal de Cultura, els 
dimarts de 10 a12 h i els dijous, de 17 a 19 h. 
Al poble hi ha una cinquantena de persones 
que han colaborat o s’han ofert a fer-ho en 
programes socials. |

El voluntariat del poble 
s’organitza

El delegat del Govern es compromet 
a fer seguiment dels temes pendents

“L’alcalde, José A.Montero, i el de-
legat del Govern de la Generalitat a 
Barcelona, Fernando Brea, van cele-
brar al gener una jornada de treball 
en què es van tractar temes com ara 
el deute de la Generalitat amb Mon-
tornès, la construcció del nou edifi -
ci de l’Escola Palau d’Ametlla i el 
transport públic.

L’alcalde, José A. Montero, i diversos regi-
dors van explicar al delegat del Govern, Fer-
nando Brea, que l’Ajuntament ja va posar fa 
temps a disposició de la Generalitat els ter-
renys per construir el centre de primària que 
ha de substituir les instal·lacions provisionals 
de l’Escola Palau d’Ametlla.

També es va fer referència al balanç anual 
del darrer Comitè d’avaluació i seguiment del 
Projecte d’Intervenció Integral de Montornès 
Nord. El deute de la Generalitat amb l’Ajunta-
ment en aquest projecte és d’1.087.000 euros, 
als quals cal sumar els prop de 4 milions d’eu-
ros que ha avançat el consistori, tot i no tenir 
les competències, per fi nançar la construcció 
de l’Institut Marta Mata.

Fernando Brea es va comprometre a fer se-
guiment d’aquests assumptes i a tractar amb 
la Generalitat un pla de millora de la xarxa de 
transport.

La seva estada a Montornès es va tancar 
amb una visita a l’edifi ci nou de l’Institut Mar-
ta Mata, a la plaça del Poble i al recentment 
creat Espai Cultural Montbarri. |

L’ALCALDE, JOSÉ A. MONTERO, I EL DELEGAT DEL GOVERN, FERNANDO BREA, EN UN MOMENT DE LA REUNIÓ DE TREBALL
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L’equip del CAP de Montornès 
torna a ser el millor valorat

L’equip d’atenció primària de 
l’Àrea Bàsica Montornès-Montmeló 
ha estat valorat per segon any con-
secutiu com a el millor en l’estudi 
que la Generalitat elabora sobre la 
feina diària del personal que treba-
lla als CAP de la Regió Sanitària de 
Barcelona. 

El Departament de Salut de la Generali-
tat ha donat a conèixer el resultat de l’estu-
di d’avaluació (Benchmarcking) de 2012 de 
la Regió Sanitària de Barcelona. En aquesta 
edició s’ha valorat el treball de 209 equips 
d’atenció primària gestionats tant per l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) com per entitats 
concertades.

L’equip de l’Àrea Bàsica de Salut Montornès-
Montmeló, formada pels CAP dels dos muni-
cipis, ha estat el segon en valoració entre la 
totalitat dels equips assistencials de la zona 
de Barcelona i el primer entre els equips ges-
tionats per l’Institut Català de la Salut. És el 
segon any consecutiu que l’ABS Montornès-
Montmeló treu la millor nota.

L’estudi avalua la feina diària dels professio-
nals d’atenció primària en termes, per exem-
ple, d’efectivitat, d’efi ciència, d’accessibilitat, 
de capacitat resolutiva i de satisfacció dels 
usuaris. L’informe, amb un paper rellevant 
dins del sector sanitari, també recull el treball 
del personal, el compromís, la implicació, la 
constància, la dedicació i el respecte a les ne-
cessitats dels pacients. |

BREUS

L’Ofi cina Municipal d’Acollida (OMA) va orga-
nitzar, al desembre, diverses xerrades adreça-
des a les persones nouvingudes.

Tècnics municipals van col·laborar en la 
iniciativa i van informar sobre els serveis que 
s’ofereixen i les activitats que es proposen en 
cadascun dels equipaments municipals que 
van visitar els participants
Des del mes d’abril de l’any passat l’OMA està 
ubicada a l’Ofi cina del barri. |

Sessions sobre l’entorn:
què tenim al poble?

La Generalitat ha concedit una pròrroga de 
dos anys al Projecte d’Intervenció Integral 
de Montornès Nord i ha autoritzat l’amplia-
ció de l’àrea d’actuació per incloure la cons-
trucció d’una passera de vianants sobre el riu 
Mogent. La passera farà possible connectar 
Montornès Nord amb equipaments com ara 
el CAP, la Biblioteca o l’Ajuntament. |

2 anys més per millorar 
amb la Llei de barris

PRESENTACIÓ DE LES SESSIONS

DEPENDÈNCIES DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)
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ELS VEÏNS OPINEN SOBRE...

Todo lo que sea para me-

jorar el pueblo me parece 

bien. Me gusta sobre todo 

la carpa como sala polivalente. Me gustaría que 

se tuvieran en cuenta los parques y su limpieza  

porque cuando los niños coinciden se quedan las 

instalaciones pequeñas. Es estupendo todo lo que 

se haga para mejorar.

MARI RUIZ PÉREZ 
61 ANYS

Trobo que hi ha altres 

coses més importants 

abans de fer tot això. Tinc 

dues filles que estan a l’atur. Ara estan vivint de 

les nostres pensions perquè no troben feina, i això 

per a les famílies és un problema. Hi ha gent que 

ho esta passant malament. Hi ha coses que tenen 

prioritat i el treball n’és una.

MARISOL CALVO CASADO 
65 ANYS

Algunas inversiones me 

parecen bien, más o 

menos. Pero lo que más 

me preocupa es el aparcamiento en Montornés 

porque cada día hay menos sitio para aparcar 

en las zonas conflictivas. Necesitamos más vigi-

lancia, más policía y zonas para aparcar. Pero de 

momento lo están haciendo muy bien.

FRANCISCO LASA MAS
63 ANYS

Me parece muy interesan-

te, pero habría que añadir 

el colegio Palau d’Atmella 

para que desaparezcan los barracones y se cons-

truya un colegio en condiciones en el centro. En 

estos tiempos hay que priorizar. Yo prescindiría de 

la carpa polivalente. Hay que hacer mejoras poco 

a poco ya que es bueno para todos.

RUBÉN PIÑA CARRILLO
38 ANYS

Veo muy positivas las 

inversiones, pero hay 

cosas muy necesarias que 

se deberían hacer también. Para mí la ampliación 

del Centro de Salud. Somos muchos vecinos y el 

CAP se ha quedado pequeño. Necesitamos más 

consultas y más asistencia. Para la gent gran un 

Casal con más capacidad y más céntrico.

MONTSALUD RUIZ PÉREZ 
68 ANYS

Hay cosas que veo muy 

bien y otras que se podrí-

an estudiar. Me gusta la 

pasarela sobre el río y la carpa polivalente. Pero 

habría que priorizar. En Montornés lo que más 

urge es un centro de día para mayores. Para mí 

es primordial. Si no se puede construir, habría que 

rehabilitar algún edificio municipal.

MERCEDES ALONSO RUIZ 
59 ANYS

L’atenció a les persones i el manteniment dels serveis, claus del pressupost 2014
El Ple Municipal va aprovar de ma-
nera defi nitiva en la sessió del 28 
de desembre de 2013 el pressu-
post d’aquest any amb un import 
de 21.177.722,51 euros. Enguany, a 
diferència del darrer exercici en què 
el govern central ho impedia, sí que 
s’han comptabilitzat inversions, per 
un valor de 3.830.311 euros. La ma-
joria van destinades a la millora de 
serveis i equipaments municipals. 

La confecció del pressupost ha 
estat marcada per la voluntat de 

mantenir i incrementar les partides 
d’atenció a les persones, tenint en 
compte les difi cultats per les quals 
travessen les famílies. 

Amb l’objectiu de combatre l’atur 
al poble, s’han incorporat per sego-
na vegada al pressupost els Plans 
d’Ocupació Local, a més de diverses 
mesures econòmiques per ajudar 
l’emprenedoria, per promoure la 
creació de llocs de treball en les em-
preses, i per a programes de suport, 
orientació i formació laboral. |

Com valora les inversions que es faran el 2014 per a la reforma i creació d’equipaments?

Inversions en millora d’equipaments

Reurbanització de la plaça de la Pèrgola i altres 150.000 euros

Espai municipal Mercat Ntra. Sra. del Carme 200.000 euros

Remodelació de Can Saurina 200.000 euros

Remodelació de l’equipament Pintor Mir 200.000 euros

Reurbanització de la plaça de Joan Miró 200.000 euros

Construcció d’una passera sobre el riu Mogent 375.000 euros

Construcció d’una pista polivalent coberta 600.000 euros

Remodelació del Teatre Municipal 1.000.000 euros

Instal·lacions d’estalvi energètic (Geotèrmia) 80.000 euros

Adequació cuina Casal de la Gent Gran de Montornès Nord 30.000 euros

Remodelació habitatge zona esportiva 25.000 euros

Habilitació de voreres pas sota el tren 25.000 euros

Nota: Els projectes de remodelació de Can Saurina, de Pintor Mir, del Teatre Mu-

nicipal i la construcció de la pista polivalent coberta compten amb una subven-

ció del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat de la Diputació. 

En el cas de la construcció de la passera sobre el riu Mogent, l’ajut de la Diputació 

se suma als recursos del Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord ja que 

és una de les accions incloses en el pla.

Evolució del pressupost

Evolució de la despesa en Serveis Socials Accions en ocupació
   Despeses Serveis Socials 2014: 
529.807 euros
• Increment del 46% respecte 

2013.
• 159.000 euros més que l’any pas-

sat en ajuts socials que inclouen 
prestacions socials per al paga-
ment d’obligacions tributàries.
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“Que ningú decideixi per nosaltres”, 
8 de març, Dia de les Dones
Una vegada més, entitats com l’As-
sociació de Dones per la Igualtat 
de Montornès i l’Associació “14 
d’abril. Recuperem memòria per 
recuperar drets” col·laboraran ac-
tivament en la commemoració. A 
més, el símbol de la dona estarà 
present als dorsals de la Mitja.

La Regidoria d’Igualtat, amb la col·laboració 
de les entitats locals, ultima els detalls de la 
programació d’activitats a l’entorn del Dia In-
ternacional de les Dones. S’ha convocat la 3a 
edició del Concurs de Pintura i Fotografi a que 
romandrà obert fi ns al 28 de febrer.

Aquest any el símbol de la dona estarà 
present als dorsals de les proves de la Mitja 
que se celebraran el cap de setmana del 8 i 
9 de març.

A més, hi haurà taules informatives als 
mercats setmanals, els dies 28 de febrer i 1 
de març. El dia 7 se celebrarà una xerrada 

El torrent de Vinyes Velles tindrà un “Arboretum”. L’espai tindrà una seixantena 
d’arbres d’espècies autòctones. Ha estat una iniciativa de la Comissió de Medi Natural 
del Consell Municipal de Medi Ambient i de l’Associació per a la Defensa del Patrimoni 
Històric i Natural, el Galzeran. |

1R PREMI DE L’EDICIÓ 2012 DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL DIA DE 
LES DONES. AUTOR: IVÁN COLLADO

TIMOTEO LÓPEZ GARCÍA AMB LES SEVES FILLES, CÀNDIDA, 
MILAGROS I DOLORES.

Moltes gràcies per les vostres aportacions:
Henkel Ibèrica • El Corte Inglés • Lucta

I per la vostra col·laboració: Llar d’Infants Pública el Lledoner • Escola 
Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre • Biblioteca de Montornès • 

Casal de Cultura • Centre Juvenil Satèl·lit • Centre Infantil la Peixera

Campanya
“Un somriure
per tothom”

El 24 de gener Timoteo López García 
va fer cent anys.

Aquest veí de Montornès Nord ho va 
celebrar amb la família i va rebre la visita 
de l’alcalde, José A.Montero, que li va lliu-
rar un obsequi institucional.

organitzada per l’Associació “14 d’abril. Recu-
perem memòria per recuperar drets” sobre la 
presència i el paper de les dones a la Repú-
blica. Per al dia 8 s’han previst algunes de les 
activitats més lúdiques: una Master Class de 
Zumba i un sopar organitzat per l’Associació 
de Dones per la Igualtat de Montornès. La 
Regidoria d’Igualtat ha previst culminar la nit 
amb un espectacle obert al veïnat.

Aquell dia, la fi ra del comerç també es 
guarnirà amb motius del Dia de la Dona.

La programació es perllongarà fi ns al 22 
de març, en què, amb la col·laboració del De-
partament de Cultura i l’Ofi cina del barri, es 
durà a terme un concert amb el trio femení 
Aramba a l’Espai Cultural Montbarri.

També es preveu dur a terme un acte so-
bre com afecten les retallades a les dones, 
així com l’avantprojecte de llei de l’avorta-
ment. Precisament l’Ajuntament ha aprovat 
aquest mes de febrer una moció sol·licitant 
la retirada de l’avantprojecte de Llei de pro-

tecció dels drets del concebut i de la dona 
embarassada del Partit Popular. |
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UNA DE CATALÀ, SI US PLAU!

REYES BARRAGÁN GUTIÉRREZ
TÈCNICA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

DE OFICINA DE CATALÀ DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
AV. MOGENT, 2 · 08170 MONTORNÈS · TEL. 93 572 17 19

MONTORNES@CPNL.CAT • WWW.CPNL.CAT.
ATENCIÓ AL PÚBLIC DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 13 H

I TAMBÉ DIMARTS I DIJOUS DE 16.30 A 18.30 H

Les perífrasis verbals són la unió de dos verbs que expressen una 
única idea. Per  donar odres o expressar l’obligació en català s’utilitzen 
les perífrasis “haver + de +  infi nitiu”,“caldre + infi nitiu”;“caldre + que + 
oració”, “ser necessari + infi nitiu”, “ser necessari + que + oració”. Això ge-
nera frases correctes com “he de fer-ho”, “cal fer-ho”, “cal que ho faci”,“és 
necessari fer-ho” o “és necessari que ho faci”.

Però són totalment incorrectes en català les construccions “tenir 
que”, “haver-hi que” i “ser precís que”. Són incorrectes,doncs, les frases: “ 
tinc que fer-ho”, “hi ha que fer-ho” o “és precís fer-ho”.

Així que aneu amb compte perquè, si heu de sortir de casa a fer un en-
càrrec, que no se us acudeixi de dir “tinc que anar-hi” (“tincanari”) perquè 
algú podria riure de vosaltres i dir-vos: “Ah, sí? Doncs jo tinc un periquito”.

El dissabte 25 de gener 
va iniciar-se als cinemes de Catalunya la 18a edició del 

cicle de Cinema Infantil en Català, CINC. Aquest cicle de projeccions 
està impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del De-
partament de Cultura i es fa amb la col·laboració del Consorci per a 
la Normalització Lingüística i diversos ajuntaments, institucions, en-
titats i cinemes.

En aquesta edició el CINC es programarà a 33 localitats catalanes. Al 
Vallès Oriental, les poblacions en què hi ha cicle de cinema infantil en 
català són Granollers i Sant Celoni. Durant cinc setmanes, els dissabtes, 
es programarà una pel·lícula infantil en català en la sessió de les 16.15 
h al preu de 4,20 € l’entrada. 

En el portal de  Cinema en català: http://www.gencat.cat/llengua/
cinema trobareu informació sobre qualsevol pel·lícula doblada o sub-
titulada en català present a la cartellera, així com un enllaç amb el CINC 
amb la programació classifi cada per localitats.

Recomanacions 
cinematogràfi ques

Millorem el català donant 
les ordres correctament



11Febrer 2014 | Notícies |

LLEGENDES DE LA REMENÇADA

L’amo feudal va posar el jove Tòfol Vorera 
al seu servei com a soldat. L’elecció va cau-
sar problemes greus al pare del noi, que es 
quedava amb un sol fi ll per dur el mas, però 
no va disgustar en Tòfol; l’ús de les armes 
l’omplia d’una agradable sensació d’autori-
tat, que ell aviat va traduir en prepotència i 
arbitrarietats.

L’amo sempre disculpava els abusos co-
mesos pels soldats mentre complissin les se-
ves ordres, i en Tòfol aviat es va distingir en el 
més desagradable dels encàrrecs, el d’anar 
masia per masia cobrant als pagesos els in-
acabables impostos feudals. Sempre donava 
per fet que els remences ocultaven una part 
de la collita, i els cridava i amenaçava fi ns 
que obtenia alguna cosa més de cada mas. 
Això convenia a l’amo, no cal dir-ho, i aviat 
va fer d’aquell soldat un home de confi ança.

Però la revolta remença va capgirar la vi-
da d’en Tòfol. Quan les partides rebels d’en 
Bartomeu Sala van entrar al Vallès, l’amo 
va fugir de la Torrassa amb la seva família 
i els principals servents. Es va refugiar a 
Barcelona i va participar amb els seus sol-

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

El soldat Tòfol Vorera

els veïns que ell havia escridassat i robat. 
Sis anys més tard, quan per fi  es va acostar 
al poble, la trobada amb en Mateu Tacó va 
ser especialment emotiva. El pidolaire Tòfol 
Vorera li va agrair que li hagués perdonat la 
vida a la batalla de Montornès, i el vell revo-
lucionari li ho va explicar amb unes parau-
les que recull la Remençada:  “Jo volia tallar 
el coll de la tirania, no pas el teu, no pas el 
coll dels soldats.” |

DIBUIX DEL PERSONATGE D’AUSIÀS BERTRAN

ALUMNES DE 3R A DE L’ESCOLA CAN PARERA

ALUMNES DE 3R A DE L’ESCOLA MARINADA

ALUMNES DE 3R B DE L’ESCOLA CAN PARERA

ALUMNES DE 3R B DE L’ESCOLA MARINADA

Autor: Xavier Bertran

dats en la tropa que la Diputació va armar 
contra els pagesos revoltats.

En Tòfol va estar a punt de deixar la vida a 
la batalla de Montornès. Una fl etxa li va tra-
vessar la cuixa  i el va fer caure. Sense poder 
defensar-se, va veure com un veí de Montor-
nès, en Mateu Tacó, l’apuntava amb la dalla. 
En Tòfol es va donar per mort, però el vell Ta-
có, després de comprovar que el soldat ja no 
estava en condicions de combatre, li va per-
donar la vida. Jagut a terra, en Tòfol va esperar 
que els combats acabessin per escapar cap a 
Martorelles a través del coll Mercader, arrosse-
gant la cama ferida. 

Va salvar la cama però li va quedar una coi-
xesa irrecuperable que li impossibilitava fer 
de soldat. L’amo el va acomiadar dient que 
“no podia alimentar un inútil que no treballa-
va”, i en Tòfol es va trobar al carrer sense ofi -
ci ni benefi ci ni possibilitat de guanyar-se la 
vida. No li va quedar més remei que pidolar 
per poder menjar, una cosa que l’avergonyia, 
orgullós com era.

Podia tornar a Montornès, a casa del pare, 
però no suportava que el veiessin derrotat 

Els escolars visiten l’Ajuntament. El 18 de novembre 42 alumnes de 3r de 
l’Escola Can Parera van visitar l’Ajuntament. El 21 de novembre va ser el torn de 40 
alumnes de 3r de l’Escola Marinada. L’alcalde, José A. Montero, els va rebre i els va 
fer un recorregut guiat per la Casa Consistorial.
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La Mitja: 20 anys de compromís 
amb la gent i amb el territori

L’equip femení del Club de 
Petanca Sant Sadurní, imparable

El Club Esportiu Montornès Atletisme farà 
possible, un any més, una de les cites espor-
tives anuals més importants: la Mitja Mon-
tornès-Montmeló-Vilanova-La Roca. La 21a 
edició de la prova se celebrarà el 9 de març 
juntament amb la IX edició dels 6 Km. Les du-
es curses aplegaran 5.500 corredors.

La secció femenina del Club de Petanca 
Sant Sadurní s’ha proclamat vencedora del 
Grup 5 de la 4a divisió de la Lliga provinci-
al i la propera temporada competirà a 3a. 
L’equip ha culminat la seva millor tempo-

Una dia abans, el 8 de març, es disputaran 
les carreres de la 7a Mini Solidària en què par-
ticiparan un màxim de 500 infants. La recap-
tació de la Mini i una part de la de la Mitja es 
dedicaran, com cada any, a projectes solidaris.

També, com és habitual, hi haurà propostes 
lúdiques, gastronòmiques i culturals. |

rada des que es va fundar ara fa cinc anys. 
Una dotzena de jugadores formen part 
d’aquest conjunt que ha estat imbatible a 
casa i s’ha imposat en 14 dels 18 enfronta-
ments disputats. |

El Club d’Escacs Montornès s’ha estrenat a 
la Segona Provincial del Campionat de Cata-
lunya per equips després que la passada tem-
porada va aconseguir l’ascens de categoria.

En tancar aquesta edició, s’havien dispu-
tat les dues primeres rondes de partides, en 
què els de Montornès han demostrat la seva 
superioritat amb victòries sobre el Terrassa D 
i la Paretana B. L’alineació en les primeres jor-
nades ha estat formada per Ismael Molano, 
Jesús Atienza, Alejandro Lozano, Fernando 
Ruiz, Carlos Gama i Carlos Segura.

El club té 13 jugadors federats, la meitat 
dels quals són sènior. 

També s’han posat en marxa els Campio-
nats Escolars d’Escacs del Vallès Oriental, Oso-
na i el Maresme en què participen 4 joves de 
l’entitat. |

El Club d’escacs 
irromp amb força a 
Segona Provincial

ENFRONTAMENT DEL MONTORNÈS AMB LA PARETANA.

L’EQUIP FEMENÍ DE PETANCA AMB EL REGIDOR D’ESPORTS, JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ.

CLUB ESCACS M
O
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Si ells guanyen, tots hi guanyem

Són moltes les lluites obertes davant de les injustícies 

que patim el 95% de la població. La PAH, personal sa-

nitari o els mestres, que defensen uns serveis públics de qualitat i equitat 

per a tots, són les més conegudes. 

N’hi ha d’altres però que també són molt importants com la vaga dels 

treballadors de Panrico o la dels veïns i veïnes de Burgos per frenar un 

nou “pelotazo” urbanístic.

La primera, és la lluita dels treballadors que fan front a l’atac i a les 

excuses que l’empresa posa amb motiu de la crisi; una lluita dura i poc 

visible als mitjans de comunicació, que necessita del suport de tots amb 

accions molt senzilles: no comprant productes de la marca mentre duri 

el conflicte, visitant i donant suport als treballadors o bé fent aportaci-

ons a la caixa de resistència, perquè si ells guanyen, com a exemple de la 

lluita pels drets col·lectius, hi guanyem tots.

La segona, ha emès un missatge clar als governs especuladors, als 

governs del “pelotazo”,  i malgrat la criminalització que s’ha fet als mit-

jans de comunicació, han aconseguit frenar l’especulació urbanística, i 

queda clar que la ciutadania poc a poc es posa en moviment.

És el moment que les lluites, els moviments socials, els sindicats de 

classe i l’esquerra d’aquest país, s’uneixin en un front comú per frenar 

l’ofensiva de les elits econòmiques. Per això cal organització i a ICV-EUiA 

impulsem l’assemblea (www.araesdema.cat) amb l’objectiu d’unir 

esforços per construir l’alternativa.

Inversiones sí, sociales ¿cuándo? 

Ya le dijimos en el mes de mayo al equipo de gobierno 

que pasara de las palabras a los hechos. Ahora, según 

parece, nos han hecho caso en el tema de sancionar a las entidades 

bancarias y a las grandes empresas, en lo referente a los desahucios, fa-

cilitando viviendas de alquiler social. Una vez más van con retraso. Todo 

eso requiere una serie de cambios y, como no, también tener datos, el 

registro de las viviendas vacías. Sin duda se han subido al carro de otros 

ayuntamientos sin tener información, pero el problema real será difícil 

de resolver si el Ayuntamiento no tiene en propiedad viviendas sociales 

de alquiler para las personas con graves problemas económicos, que no 

pueden asumir ningún tipo de alquiler.

En este municipio de izquierdas no se han hecho políticas reales 

sociales, como tener un patrimonio municipal de viviendas. ¿Ahora qué 

hay que hacer? Tienen previstas inversiones de 4 millones de euros para 

el 2014, como la rehabilitación del Teatro, cuyo coste es de 1 millón de 

euros y no resuelven en absoluto el problema del paro.

Pues bien, nuestra propuesta es que el equipo de gobierno haga un 

giro y destine una parte de las inversiones a adquirir viviendas sociales. 

Si no lo hacen así será, una vez más, uno de tantos “brindis al sol” a los 

que nos tiene acostumbrados el gobierno local. Buscan sólo el voto 

fácil y cómodo sin resolver los problemas que son 100% competencia 

local y echan, como siempre, las culpas a otras administraciones.

Montornès aprova un pressupost de 
21.177.722,51 euros

L’equip de Govern d’ICV-EUiA ha aprovat definitivament el pressupost 

municipal per aquest any i dels 21 milions d’ euros, 7.771.954,02 aniran 

destinats a despeses de personal, 5.602.506,47 a despeses en béns cor-

rents i serveis, i 3.830.311 a inversions.

El govern té tota la legitimitat per aprovar aquest pressupost, però 

ho ha fet d’esquenes al poble ja que no dóna resposta a les seves 

preocupacions i ni tan sols complirà amb el seu programa electoral. 

Hi ha una petita pujada per a Serveis Socials, però no seria millor 

subvencionar la creació d’ocupació? A més, l’empresa municipal que 

s’ha creat no disposa de cap partida en el pressupost de 2014, que es 

carregarà amb més despeses de personal després de la subrogació 

del personal del Complex Esportiu Municipal i de la concessionària 

d’aigua CADAC S.L.

Dels 4 milions d’euros en inversions, un milió es destinarà a l’antic 

Teatre Municipal i no hi ha cap partida per a la construcció de l’Escola 

Palau d’Ametlla, tot i que l’anterior equip de govern va aconseguir 6 mili-

ons d’euros per a l’Institut Mata Mata, dels quals finalment només s’han 

gastat 3,5 i han fet un institut d’inferior qualitat. No es podien gastar els 

diners sobrants per negociar la construcció de l’escola Palau d’Ametlla 

o invertir els 3,5 milions que es cobraran de la Generalitat per fer la 

construcció d’aquesta escola? L’alcalde, que abans deia “Prou excuses de 

competències” ara diu que la culpa és de la Generalitat de Catalunya.

A on vas Montornès

A la revista del mes de desembre, el nostre Grup Municipal 

va demanar un pacte de totes les forces polítiques per 

tractar temes que defineixen el nostre poble. Com que la ciutadania 

ens demana que treballem plegats per al bé del poble i ja que aquesta 

petició no té resposta, volem denunciar a través d’aquest mitjà una 

situació que hem de solucionar. A través dels mitjans de comunicació 

se’ns reclama que hem de reciclar, que hem d’utilitzar les deixalleries, 

que són unes instal·lacions de servei públic que actuen com a centre 

de recepció i selecció de residus. La deixalleria és el punt que serveix de 

referència per orientar el ciutadà sobre la gestió més adient per a cada 

residu, contribuint a conscienciar de la responsabilitat cívica i el respecte 

pel medi ambient. Doncs bé, tota aquesta descripció d’una deixalleria es 

desmunta o se’n va en orris quan la visites: la impressió és d’un abandó 

total, restes de deixalles a la porta i dins de la instal·lació, l’edifici de la 

bàscula mig destruït, entre les banyeres quantitat de residus... la veritat 

és que no convida a tornar-hi.

Sabem que no és competència municipal i ens consta que s’han fet 

requeriments al Consorci per la Gestió de Residus per fer alguna actua-

ció de millora, però tenim l’obligació de tenir la instal·lació en bon estat 

ja que els usuaris són el nostres veïns i per això hem de treballar. Quedem 

a l’espera de solucions.

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

| 21 de febrer |
Cineforum del CEMV: A Roma con amor
A les 22 al Teatre Municipal

| 1 de març |
VI Fireta del Cabàs
A la plaça de Federico García Lorca

| 8 de març |
25a Fira del Comerç al Carrer
Carrers de Montornès Centre

7a Mini Solidària.
A les 17h a la plaça de Pau Picasso

| 9 de març |
21ª Mitja Mataró i IX edició dels 6 Km
A les 10 h, sortida des de la Zona Esportiva Municipal

CARNAVAL

| 27 de febrer | Dijous Gras
A les 18 h al Mercat de Montornès Nord

| 28 de febrer |
Carnaval Jove
A les 18.30 h, al Teatre Municipal

| 1 de març |
Rua de Carnaval i concurs de Disfresses
A les 16.30 h, Concentració de disfresses a la pl. de Lluis Companys
Carnaval Rock
A les 22 h, al Teatre Municipal

| 5 de març | Divendres de Cendra
A les 18 h, sortida de la rua de dol des de la Biblioteca

PROGRAMACIÓ 
DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES

Lluitem pels nostres drets
Del 28 de febrer al 22 de març

CONCURSOS

XXIX Concurs de Cartells de Carnaval: propostes fi ns al 19 de 
febrer al Casal de Cultura, al CJ Satèl·lit o a l’Ofi cina del barri

3r Concurs de Fotogra� a i Pintura del Dia de les Dones: pro-
postes fi ns al 28 de febrer al Casal de Cultura o al CJ Satèl·lit

Concurs de disfresses: 1 de març. Inscripcions fi ns al 28 de febrer 
al Casal de Cultura, al CJ Satèl·lit o a l’Ofi cina del barri

EXPOSICIONS

Fotos i pintures del Concurs del Dia de la Dona.
Del 6 al 21 de març al Casal de Cultura i del 24 de març al 7 d’abril 
al CJ Satèl·lit.

Cartells del Concurs de Carnaval
Del 21 de febrer al 5 de març al Casal de Cultura i del 10 al 21 de març 
al CJ Satèl·lit

Fotogra� es de Jordi Sala.
Del 28 de febrer al 22 de març a la Galeria de Can Xerracan

ALTRES

| Del 4 al 10 de març |
Jornades de portes ofertes a les escoles i instituts.




