
Durant el mes de març s’ha posat en marxa la campanya “Fem net” que 

incideix, especialment, en la millora de la tinença d’animals. Aporta infor-

mació sobre les darreres modifi cacions de l’ordenança municipal de la ti-

nença d’animals i inclou altres elements relacionats amb el civisme com la 

posada en marxa d’un Banc de bones pràctiques, en què els veïns poden 

aportar fotografi es, petits vídeos o escrits sobre la seva experiència posi-

tiva en aquest àmbit. També es fa una enquesta per copsar la percepció 

ciutadana a l’entorn del civisme i de la convivència.

Segon programad’Inserció Laboralper a dones S’ultimen les milloresdels accessos al pontsobre el BesòsMontornès contrala reforma del’administració local
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crèdits
Posem en marxa una nova campanya de sensibilització per millorar la neteja 

dels carrers i places, en concret per evitar que s’abandonin els excrements dels 

gossos, amb els problemes que això comporta. Estem segurs que no tothom ho 

fa, però el cert és que les voreres, els jardins, o les zones infantils es troben plenes d’excrements diàriament. 

I això no pot continuar així. S’està convertint en un problema higiènic i de salut pública greu, i molt 

molest per a la majoria de ciutadans.

Aquesta no és una campanya en contra de ningú, ni pretén estigmatitzar els propietaris dels gossos 

en general, enfrontant-los a la resta de la població. Volem millorar perquè ho necessitem tots. Cal que 

cadascú assumeixi la seva part de responsabilitat. Naturalment l’Ajuntament ha de millorar els serveis, 

tant de neteja i manteniment de la via pública, com de vigilància i control, i estem compromesos a 

fer-ho. Però perquè el poble estigui net és fonamental el compromís individual i col·lectiu de tots els veïns 

i veïnes. Tindrem el poble tan net i endreçat com siguem capaços i, en definitiva, entre tots ho aconsegui-

rem si ens ho proposem.

Calia actualitzar l’ordenança de tinença d’animals i ho hem fet sobretot per estimular la responsabili-

tat. En cas de sanció es proposa poder triar entre pagar o dur a terme una compensació amb serveis per 

a la comunitat. És fonamental també que tots els gossos estiguin censats.

Hem atès la petició dels usuaris d’oferir espais regulats, tancats i oberts,  per poder alliberar els gossos, 

amb el compromís que es mantinguin nets, i sobretot perquè a tot el poble aquestes mascotes vagin 

lligades. Ja no hi haurà excuses. Segur que funcionarà. Si és així, anirem oferint nous espais per als gossos. 

Però alhora haurem de ser contundents amb els incompliments i amb la brutícia generada pels animals 

als espais públics. Tothom ha de posar de la seva part.

Estem convençuts que només així creem compromisos i eduquem en la responsabilitat. Hem de deixar 

de banda la idea que els carrers i places no són cosa de tots. Ens pertanyen tant com casa nostra, els hem 

de mantenir entre tots, perquè tots i totes en puguem gaudir. Pròximament s’ha programat una neteja a 

fons, la notareu. Esperem que, entre tots, la mantinguem. Si us plau, Fem Net.JoséA. Montero.Alcalde

Civisme i convivència: fem net !

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 es personarà davant el Tribu-

nal Constitucional en el recurs promogut ar-

reu de l’Estat en contra de la Llei de racionalit-

zació i sostenibilitat de l’Administració Local. 

El Ple ha aprovat aquest mes una moció en 

aquest sentit.

El text considera que la llei impulsada pel 

govern del Partit Popular vulnera la garan-

tia de l’autonomia local reconeguda en la 

Constitució i ressalta el fet que implica una 

retallada competencial sense precedents que 

afectarà de ple els serveis que donen els ajun-

taments. El recurs que es presentarà incideix 

en la disminució de la capacitat de decisió 

dels ens locals sobre les polítiques de proxi-

mitat que garanteixen uns mínims de  cohe-

sió i convivència.

L’any passat el Ple ja va aprovar una moció 

en defensa de l’autonomia local i al desembre 

hi va haver una concentració de protesta a 

l’Ajuntament. |

Montornès en defensade l’autonomia local

Una seixantena de veïnes a l’atur haniniciat al març la formació del segonDispositiu d’Inserció Laboral dedicata les dones. En aquesta edició s’haincorporat un espai d’alfabetitzaciódigital i el servei de “feinateca”.
Fins al mes de desembre es desenvoluparà 

la segona edició del Dispositiu d’Inserció La-

boral per a dones (DIL Dona) que té l’objectiu 

de capacitar-les perquè accedeixin a una fei-

na mitjançant formació (anglès i informàtica) 

que es complementa amb diversos tallers 

(competències laborals, claus d’autoestima, 

sortides professionals i coneixements bàsics) 

i amb pràctiques a les empreses.

En aquesta edició, també impulsada pels 

departaments municipals d’Igualtat, Serveis 

Socials, Promoció Econòmica i l’Ofi cina del 

barri de Montornès Nord, s’ha incorporat un 

espai d’alfabetització digital en què parti-

cipen una dotzena de dones i un servei de 

“feinateca” per a la recerca individual de feina.

El programa compta amb la col·laboració 

del SOC de la Generalitat.

En la primera edició del projecte van par-

ticipar a l’entorn de 80 veïnes de les quals 16 

havien aconseguit una feina a fi nal d’any. |

PARTICIPANTS AL TALLER DE COMPETÈNCIES LABORALS
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Els ajuntaments de Montornès i delPrat del Llobregat han intercanviatimpressions sobre les intervencions enconvivència que els dos municipis duÁen a terme a barris d’especial atenció.
La mediació ciutadana i comunitària va ser 

l’eix de la trobada que es va celebrar al fe-

brer en què van participar el regidor delegat 

de l’Àrea de Serveis Personals i responsable 

d’atenció als barris, Juan José Fernández, i el 

regidor de Cultura i Ciutadania del Prat del 

Llobregat, David Viciosa.

Montornès va aportar l’experiència d’al-

guns dels programes inclosos dins el Projecte 

d’Intervenció Integral de Montornès Nord, 

com el Servei de Mediació Ciutadana; el Banc 

del temps, i el manifest de compromisos per 

fomentar la convivència en espais públics du-

rant l’estiu.

L’Ajuntament del Prat, per la seva banda, 

va apuntar algunes iniciatives que es volen 

desenvolupar al barri de Sant Cosme de la 

localitat.

Una part de la trobada també es va dedicar a 

les polítiques per afavorir la rehabilitació d’edi-

fi cis i que, en el cas de Montornès, es concre-

ten en línies d’ajuts a la rehabilitació de façanes 

i elements comuns, millores de l’accessibilitat i 

reordenació d’antenes, entre d’altres. |

El vídeo titulat “Treball en equip” de l’Escola 

Marinada ha guanyat el 2n premi dels Mobile 

Learning Awards 2014, convocats amb motiu 

de la celebració del congrés mundial de tele-

fonia celebrat al febrer a Barcelona.

La proposta dels estudiants de 6è va rebre el 

guardó en Micronarració audiovisual, una ca-

tegoria adreçada als centres d’infantil i primà-

ria i dotada amb tauletes digitals per als par-

ticipants. El vídeo mostra com es pot treballar 

de forma efectiva en equip fent un bon ús de 

les tecnologies mòbils. |

Alumnes deMarinada,guardonats al MobileWorld Congress

REPRESENTANTS DELS AJUNTAMENTS DE MONTORNÈS I DEL PRAT DEL LLOBREGAT

MOMENT DEL LLIURAMENT DEL PREMI. FONT: ESCOLA MARINADA

Fe d’errates: En el text de la pàgina 8 del núm. 

88, hauria d’haver dit: Increment del 52% res-

pecte 2012. 181.800 euros més que l’any 2012 

en ajuts socials que inclouen prestacions socials 

per al pagament d’obligacions tributàries.
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Els dijous de 10 a 12 h el Centre Juvenil Satèl·lit 

disposa d’un espai de recerca de feina per als 

usuaris de la Borsa de Treball Municipal que 

viuen a Montornès Nord. El servei compta 

amb una tècnica que ofereix assessorament 

per a la recerca de feina i orientació laboral 

sobre les ocupacions amb més demanda. 

L’Ajuntament té previst programar tallers i 

obrir l’espai també els dimarts. |

S’obre un espai de recercade feina aMontornès Nord
Una vintena de representants d’entitats locals 

van assistir al febrer a la represa de l’activitat 

del Consell de Solidaritat. L’objectiu municipal 

és agilitar el funcionament d’aquest òrgan 

per tal que tots els seus membres estiguin in-

formats de les accions que es duen a terme i, 

alhora, puguin fer les seves aportacions. |

El Consell Municipal deSolidaritat reprèn l’activitat

Bona part de les cites socials, culÁturals i esportives del mes de marçhan incorporat referències a la comÁmemoració del Dia Internacional deles Dones i a la lluita a favor de lallibertat i del dret a decidir sobre elpropi cos.
L’esperit reivindicatiu del 8 de març ha es-

tat present en bona part dels esdeveniments 

organitzats aquest mes al poble. La Mitja in-

corporava en els seus dorsals una referència a 

aquest dia i tant la VI Fireta del Cabàs de Mon-

tornes Nord com la 30a Mostra del comerç al 

carrer organitzada pels botiguers de Montor-

nès Centre han inclòs activitats relacionades 

amb la commemoració.

Durant la Fireta del Cabàs es va dur a terme 

una acció reivindicativa pel dret a decidir so-

bre el propi cos i durant la Mostra de comerç, 

una Master class de Zumba i la lectura d’un 

manifest de l’Associació de Dones per la Igual-

tat de Montornès, entitat que va organitzar el 

3r Sopar de dones.

També l’Associació 14 d’abril ha fet la seva 

aportació amb una xerrada sobre el paper de 

les dones a la II República. El dia 22 es farà un 

concert de cantautores a Montbarri amb Two 

Twins i el Grup Aramba i el 28, l’egiptòloga Em-

ma González oferirà una xerrada a la Biblioteca. |

ACCIÓ REIVINDICATIVA DURANT LA VI FIRETA DEL CABÀS A LA PLAÇA FEDERICO GARCÍA LORCA
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Durant les darreres setmanes ha coÁmençat a funcionar el tercer carrild’incorporació a la carretera i d’acÁcés al pont, queja torna a estar obertal trànsit. La Diputació enllesteix lesdarreres feines de senyalització, enÁllumenat i acabats.
Les obres de millora dels accessos del pont 

sobre el riu Besòs (a la confl uència de les carre-

teres BV-5001 i BV-5156) han enfi lat la recta fi nal.

Durant el febrer es va ampliar la calçada a 

la zona d’estreps del pont, que es va mantenir 

tancat al trànsit de vehicles. Ara s’està enlles-

tint la pavimentació, senyalització, enllume-

nat i acabats. D’acord amb el previst, l’obra 

quedarà totalment fi nalitzada la primera 

quinzena d’abril.

Els treballs de millora han inclòs la creació 

d’un tercer carril a la carretera de la Roca i la 

construcció d’una vorera fi ns a la parada del 

bus en direcció Montornès. També s’habilitarà 

un pas de vianants, a l’altura del carrer de la 

Masia Alzina, i un camí per a transitar a peu 

fi ns al polígon de Can Bosquerons.

El projecte que es va licitar per 710.979,92 

euros a l’empresa Excavaciones y Construcci-

ones Benjumea S.A complementa l’actuació 

de millora de l’estructura del pont sobre el 

Besòs realitzada entre 2011 i 2012. |

BREUS

Els restaurants La Braseria la Teja de Bronce, 

Lucerón i Nomar ofereixen durant el mes de 

març les seves propostes culinàries amb vins 

d’Alella amb motiu de les IX Jornades Gastro-

nòmiques del vi de la Denominació d’Origen 

Alella. L’objectiu és mostrar la riquesa gastro-

nòmica del territori i els vins produïts a la DO 

d’Alella. Tot plegat per dinamitzar l’economia 

local, especialment en temps de crisi. |

Un mes per menjar i gaudiramb vins de laDOAlella
La Comissió d’entitats de Montornès Nord ha 

aconseguit recaptar 1.037,60 euros per a la 

Marató de TV3 dedicada en aquesta edició a 

les malalties neurodegeneratives.

La recaptació es va fer a través del II Mercat 

de segona mà, celebrat al novembre, el calen-

dari 2014 del barri i la samarreta commemo-

rativa del 50 aniversari de Montornès Nord. |

El veïnat aporta 1.037 eurosa laMarató deTV3

SITUACIÓ DE L’ACCÉS AL PONT DES DE LA CARRETERA DE LA ROCA
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Més de 70 persones, representatiÁves de diversos colêlectius del poblei tècnics municipals, van assistir a lajornada de presentació del ProjecteEducatiu de Ciutat (PEC), celebradael 15 de març a l’escola Can Parera.
El PEC parteix de la idea que l’educació no 

és responsabilitat exclusiva de l’escola ni 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 i 

ample de la vida.

Es tracta que Montornès disposi d’eines per 

fomentar col·lectivament l’aprenentatge, la 

transmissió de coneixements entre el veïnat, 

Festa grossa en el Carnaval de Montornès. Per primera vegada, el barri de Montornès 

Nord es va guarnir per donar la benvinguda a l’inici de la rua de Carnaval que va acabar 

amb prop de 2.000 persones a la plaça de Pau Picasso. |

la generació de valors i el compromís ciutadà 

amb l’educació.

A la presentació del PEC, els participants 

van aportar la seva visió de la realitat educa-

tiva i de les potencialitats dels col·lectius del 

poble.

Abans, els experts que treballen el projecte, 

amb el suport de la Diputació, van presentar 

dades de la diagnosi que s’ha dut a terme fi ns 

ara i que ha servit per elaborar un mapa sobre 

l’estructura social i un altre, escolar. Queden 

pendents dos mapes més: recursos educatius 

i visions ciutadanes. La informació es compar-

tirà en un fòrum i a partir d’aquí s’engegaran 

les accions recollides perquè Montornès es-

devingui Ciutat Educadora. |

Joan Viñallonga Blanchart ha fet donació 

a l’Arxiu Municipal de setze manuscrits ori-

ginals de tipus notarial datats entre el 1794 

i el 1899, i cinc documents del segle XX, re-

ferits a testaments, capítols matrimonials, 

vendes, assegurances i els comptes de 1902 

de la construcció d’una casa, entre d’altres. A 

partir dels escrits es poden resseguir relaci-

ons familiars, contractes sobre el treball de la 

terra, costums, noms de lloc i altres aspectes 

del passat del poble. |

Els membres de les Juntes dels Casals de 

la Gent Gran de Montornès han participat en 

un taller de gestió i resolució de confl ictes im-

partit pel Servei de Mediació Ciutadana (SMC) 

que ha posat en marxa recentment l’Ajunta-

ment.

Al taller se’ls han ofert estratègies i eines bàsi-

ques per a gestionar de forma positiva situaci-

ons de confl icte utilitzant tàctiques de media-

ció i aconseguint vies de resolució. |

L’Arxiu incorporadocuments històrics dela família Viñallonga

La Gent Gran aprèn a

SIGNATURA DEL CONVENI DE DONACIÓ

UN MOMENT DEL TALLER IMPARTIT PER L’SMC
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EL VE ÏN AT OPI N AS OB RE. . .

Em preocupen les caques 

dels gossos a la via públi-

ca i a les voreres. 

També el comportament d’alguns joves als parcs. 

Pel que fa al mobiliari urbà, l’estat és correcte. 

Es repara o es substitueix de seguida. On visc no 

pateixo sorolls. També em preocupa la immigra-

ció i la integració.

MARTA BARREDA 
HERNANDO

45 ANYS

El respeto por la gente, las 

instalaciones y sobre to-

do ahora. Últimamente el 

tema de los perros y la poca higiene de las calles, 

debido a las cacas y pipis.

Me preocupa el poco valor que le damos al en-

torno, a los parques y a los jardines. Los cuidamos 

muy poco. Hay que ser más cívicos.

TONI REMACHO HEREDIA 
41 ANYS

El civismo está peor. Los 

dueños de los perros no 

se dignan a recoger las 

cacas del suelo. Y si uno se lo dice, lo mandan a 

hacer puñetas y te dicen: “¡Cógela tú!”. Todo el que 

no la recoge, debería pagar una multa, pero que 

el ayuntamiento no se pase, que hay mucha crisis. 

Hay que ser más cívicos.

JOAQUÍN LÓPEZ ALMANSA

68 ANYS

Encuentro que hay pocos 

pipicans para la cantidad 

de perros que se ven en la calle. Serían necesarios 

más y que las personas que llevan a sus animales 

allí recogieran las cacas porque si no es poco 

higiénico. La limpieza de parques, jardines y calles 

me parece bien.

ANGIE LUNA GALVÁN 
39 ANYS 

Me preocupa la falta 

de humanidad. Parece 

que cada uno vayamos 

a lo nuestro, sin importarnos las personas que te-

nemos al lado. A nivel ciudadano, los excrementos 

de los animales, últimamente hay muchos.

Lo que si seria necesario es algo más de vigilan-

cia en algunos parques en horario nocturno.

FRANCISCO JAVIER RIVERO 
PARLORIO

45 ANYS

Lo que más me preocu-

pa son las cacas de los 

perros. Están por todos sitios, la gente no es nada 

cívica. Son los dueños de los animales, quienes 

deberían recogerlas. También en verano me 

preocupa el botellón porque los jóvenes dejan los 

parques sucios y todo lleno de botellas. 

EVA GÓMEZ PÉREZ

43 ANYS

Qu èé sa l lò qu e mé s e lp r eo c u p a d e l c iv i s m e i la co nv i v è n c ia a lp o b l e ?
Dona’t a conèixer!

Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem

654 368 974

Dura n ta ques tm es de m a rç s ’ha pos a te n m a r xa la ca m?pa nya “F e m ne t !” que i n c i de i x,es pe c ia lm e n t ,e n la t i ne nç ad ’a n im a ls . La ca m pa nya a por ta i n for m a c iós o br e les da r r e? c i pa l que r e gu la la t i ne nç a d ’a n im a ls ,e n tr e les qua ls des ta cala pos s i b i l i ta t que ,e n ca s de m u l ta pe r u na i n fra c c ió l le u ,espu gu i co m m u ta r la s a n c ió e co n òm i ca pe r a c tua c io ns cor r e c?tor es d ’e du ca c ióa m b ie n ta l o tr e ba l ls a la co m u n i ta t .

Dues agents de la via pública s’encarreguen 

aquests dies de forma intensiva d’informar de 

la campanya “Fem net!” i repartir el material que 

duu associat i que inclou un díptic específi c amb 

els aspectes més destacats en relació a la tinença 

d’animals (la seva cura, identifi cació, normes de 

comportament en espais públics i l’obligatorie-

tat de recollir les deposicions). Alhora, es fa una 

enquesta per copsar les inquietuds i aportacions 

dels veïns a l’entorn del civisme i de la convivèn-

cia. En tancar aquesta edició se n’havien realitzat 

més d’un centenar.

També en l’Audiència Pública que es va ce-

lebrar a començaments de mes i en què es va 

presentar la campanya, una seixantena de veïns 

van debatre sobre el tema.

L’Ajuntament ha editat 500 díptics informatius 

sobre la nova ordenança reguladora de la tinença 

d’animals, així com 300 fulletons dedicats al Banc 

de bones pràctiques. S’han penjat 100 cartells, 40 

banderoles i 2 pancartes pels carrers del poble i 

La campanya “Fem net!” inclou la creació d’un Banc de bones pràctiques en civisme i convi-

vència on els veïns poden aportar la seva experiència i contribució en aquest àmbit. S’hi pot 

participar de forma individual o col·lectiva enviant un petit video, fotografi a 

o escrit a l’adreça femnetmontornes@gmail.com o a través del web www.

montornes.cat/femnet. El material que es reculli servirà per compartir i per a 

futures campanyes de sensibilització.

E lB a n c d e l e s b o n e sp r à c t i qu e s: Jo fa ig n e t. . .

AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL 4 DE MARÇ DEDICADA AL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA

s’han elaborat dues falques radiofòniques. També 

es pot seguir el dia a dia de la campanya a www.

facebook.com/femnet.montornesvalles. |
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CARTA DE LUÍS VENTALLÓ, PRESIDENT DE LA JUNTA PROVINCIAL ADREÇADA A LA JUNTA 

LOCAL DE LLIBERTAT VIGILADA DE MONTORNÈS, ANY 1945

Nicolau Guanyabens

Arxiver Municipal

Els historiadors assenyalen que durant els 

catorze anys (1939-1953) en què es per-

llongaren els afusellaments posteriors a la 

Guerra Civil, cap veí de Montornès del Va-

llès fou víctima mortal de la repressió fran-

quista. A diferència d’altres municipis del 

Vallès Oriental, entre els que destaca Gra-

nollers amb 18 afusellats, Montornès restà 

al marge dels 72 morts de la comarca.

Tot i això, les represàlies passaren per 

Montornès amb altres mecanismes de con-

trol previstos en la legislació de la Dictadura 

de Franco. Una de les fórmules va venir del 

Ministeri de Justícia que el maig de 1943 va 

ordenar la constitució a tots els municipis 

d’una «Junta Local de Libertad Vigilada con 

objeto de observar y tutelar la conducta y 

actividades de cuantos se hallen en este 

término gozando de libertad condicional.» 

La Junta de Montornès, encapçalada per 

les autoritats locals, havia d’exercir un con-

trol absolut dels domiciliats al poble que 

havien estat presoners polítics just acabada 

la Guerra i que al cap d’un temps van ser 

alliberats. Aquesta junta estava obligada a 

passar informació dels expresos, vigilar la 

seva conducta i evitar que realitzessin «ac-

sentar-se mensualment per  rebre 

el vistiplau de la pròpia junta.

A l’Arxiu Municipal hi ha docu-

ments que mostren com, vint anys 

després, en plena dècada dels 

anys 60, la Junta Local encara esta-

va en actiu. Es conserven les fi txes 

dels alliberats i algunes llistes mensuals que la 

junta del poble enviava a la Junta Provincial de 

Libertad Vigilada de Barcelona. Hi trobem de 

forma repetida 20 homes en llibertat vigilada, 

entre els quals hi ha els dos que havien estat 

alcaldes durant la Guerra (Sebastià Torrents i 

Josep Torrents), també l’exjutge de pau i algun 

exregidor de l’Ajuntament. A banda d’algun 

paleta i algun comerciant, la gran majoria eren 

treballadors del camp. La meitat d’aquests ho-

mes havien tingut coneguda fi liació política 

(ERC, CNT, PSUC o Unió de Rabassaires).

Per tant, a partir de 1939 (ara fa 75 anys), 

una vintena de ciutadans de Montornès 

comp liren condemna en diverses presons 

del franquisme una mitjana d’uns quatre 

anys, i després van retornar al poble essent 

el punt de mira de tothom. Només ells van 

saber de la complicitat o el rebuig dels seus 

veïns, del major o menor grau d’amenaça 

de ser despatxats de la feina i del major o 

menor rigor de la vigilància a la qual estaven 

sotmesos pel fet d’haver defensat la convi-

vència en democràcia i llibertat. |

“... pidiendo la inclusión enel presupuesto actual, delas consignaciones que paraatenciones de esa Junta Localfueron establecidas, según Censode liberados en el día de hoy...”
tividades contrarias a los intereses 

Nacionales». Els alliberats vigilats, 

al seu torn, estaven obligats a pre-
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QUÈ DIU LA HISTÒRIA?
El cens fet a Catalunya el 1497, només 12 

anys després de la batalla de Montornès, 

comptava 38 llars a la nostra població, du-

es de les quals eren de capellans, mossèn 

Montserrat, rector de la parròquia de sant 

Sadurní (Montornès) i mossèn Alzina, rector 

de sant Vicenç (Vallromanes), parròquia que 

incloïa l’ermita de sant Mateu del Castell Vell 

dels senyors de Montornès (la Torrassa).

En aquella època, els capellans procedi-

en de dos orígens ben diferents. Uns venien 

de la classe més nombrosa, la pagesia, si bé 

no podien ser remences perquè el Concili 

Provincial dels bisbes tarragonins de l’any 

1370 havia prohibit que rebessin ordres sa-

grades, en línia amb altres lleis que al segle 

XIV van endurir les condicions de vida dels 

serfs feudals fi ns a límits insuportables.

Altres capellans procedien de l’aristocrà-

cia. L’hereu de cada família poderosa here-

tava els títols i les propietats, mentre que 

els fi lls segon i tercer, per costum, s’orienta-

ven a la milícia i a l’església.

No cal explicar que la destinació d’uns i 

altres capellans era ben diferent. Mentre els 

d’origen pagès eren destinats a les parròqui-

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

llamp hagi originat el foc, els pagesos han 

de reposar la palla cremada, ja que l’amo 

mai no pot sortir perjudicat. Aquesta llei 

tan injusta s’anomenava àrsia, un dels sis 

mals usos que els remences volien abolir.

En resposta, la indignació dels pagesos 

esclata i expliquen a mossèn Benedicte la 

duresa de la seva vida sota el feudalisme, 

cosa que serveix per informar-ne el públic 

de La Remençada. |

DIBUIX DEL PERSONATGE D’AUSIÀS BERTRAN

ALUMNES DE 3R A DE L’ESCOLA MOGENT

ALUMNES DE P5 DE L’ESCOLA MARINADA

ALUMNES DE 3R B DE L’ESCOLA MOGENT

Autor: Xavier Bertran

es rurals, els aristòcrates es convertien en ca-

pellans privats dels nobles i s’adjudicaven tots 

els benefi cis eclesiàstics, els càrrecs de bisbats i 

convents i les rendes feudals annexes.

QUÈ DIU LA LLEGENDA?
Suposa que mossèn Benedicte Alzina, a la 

manera dels capellans aristòcrates, feia vida al 

Castell Vell, compartint taula i entreteniments 

amb el senyor feudal, en Miquel Galzeran de 

Montornès, i es dedicava sobretot a atendre 

la família de l’amo. El tracte amb els remen-

ces, incultes i miserables, no li devia resultar 

gens agradable, per la qual cosa devia reduir-

lo a l’administració mínima dels sagraments.

I suposa també que a mossèn Montserrat, 

l’altre rector, destinat a una diminuta parròquia 

remença de 150 habitants, li devien faltar infl u-

ències al bisbat, per això  probablement venia 

de pagès i tenia una sensibilitat molt més pro-

pera als problemes dels seus feligresos.

QUÈ DIU EL MUSICAL LA REMENÇADA?
L’obra comença amb l’incendi dels pallers de 

l’amo. Mossèn Benedicte intenta esbrinar si 

algun dels remences l’ha provocat i, tot se-

guit, els recorda la llei feudal: encara que un 

Els escolars visiten les dependències municipals. El 4 i el 

6 de febrer estudiants de 3r de l’Escola Mogent van visitar la Zona 

Esportiva Municipal. El 20 de febrer, els alumnes de P5 de l’Escola 

Marinada van fer un recorregut per l’Ajuntament guiats per l’alcal-

de, José A. Montero.
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Durant el mes de febrer, les entitatslocals i el Departament d’Esports hanacordat les bases que regulen les subÁvencions esportives de 2014. Entre lesnovetats hi ha la incorporació de punÁtuació per als clubs amb esportistes feÁmenines de més de 18 anys federades.
Entitats esportives i Ajuntament han tancat, 

després de diverses reunions de treball, les 

bases per a la concessió de les subvencions 

esportives de 2014. Hi ha participat la desena 

d’entitats i clubs del poble. 

L’objectiu ha estat defi nir les condicions i el 

procediment a seguir per a la sol·licitud, trami-

tació, concessió i justifi cació de les subvenci-

ons que atorga l’Ajuntament per al foment de 

l’esport al municipi.

Entre les novetats hi ha la incorporació del 

Club Triatló Montornès, i la inclusió de puntua-

ció per als clubs amb esportistes femenines de 

més de 18 anys federades (ciclisme, petanca, 

escacs i triatló).

El Consistori dedicarà 57.000 euros, dels 

quals un 10% es destinaran ajuts per a infants 

amb famílies que no poden assumir quotes 

esportives o a allò que les entitats acordin per 

consens. |

BREUS

L’equip de veterans del Club Ciclista Montor-

nès ha començat amb bon peu la Challenge 

i copa catalana 2014 de les categories master 

40-50-60. Els monotornesencs van guanyar la 

primera prova disputada el 2 de març al cir-

cuït del Polígon del Perelló, a Girona. A més, 

el corredor Santi Salavedra es va proclamar 

campió en la categoria master 50 i va ser 5è 

en la general. |

El Club CiclistaMontornèsguanya la primera prova dela Challenge

L’equip del Club d’Escacs Montornès jugarà la 

propera temporada a la Primera Provincial del 

Campionat de Catalunya. Els jugadors han es-

tat intractables en la seva estrena a segona i, 

en tancar aquesta edició, havien fet ple i gua-

nyat les set rondes disputades, la qual cosa 

els classifi ca matemàticament per a l’ascens i 

pràcticament els assegura el campionat. |

El Club d’EscacsMontornèsté l’ascens garantit
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Som al mes de març, un mes de molta activitat; el dia 

8 amb el Dia internacional de la dona, especialment 

reivindicatiu enguany amb la proposta de Gallardón per a la reforma de 

la llei de l’avortament. 

La reforma d’aquesta llei és un intent del PP per acontentar la facció 

més ultra que els marxa a VOX o altres formacions. És un atac a totes les 

dones, un retrocés en drets democràtics, d’igualtat i llibertats; és un atac 

classista, en què aquelles que s’ho puguin pagar avortaran legalment 

a l’estranger amb garanties sanitàries i, les que no, ho hauran de fer de 

forma clandestina, jugant-se la salut, la llibertat i la vida.

L’Organització Mundial de la Salut, al seu últim estudi, deixa claríssim 

que com més restrictiva és la llei d’avortament, hi ha més avortaments 

insegurs i clandestins i, per tant, més mortalitat i morbiditat materna 

existeix.

Cridem, doncs, totes les noies i dones de Montornès que prenguin 

consciència del que això significa i que lluitin pels seus drets, perquè 

sense igualtat no hi ha democràcia possible.

La lluita continua el 22 amb les anomenades “http://marchasdela-

dignidad.org”. L’atur, la precarietat de les famílies i els desnonaments han 

arribat a una situació límit i cal deixar clar al Govern central que s’ha 

acabat el termini, que convoqui eleccions.

En el camí cap a les eleccions europees on cal plantar cara a la Troika, 

que ens ha dut a aquesta crisi-estafa, diem prou i recuperem la dignitat 

del poble, un cop més diguem, NO PASSARAN!Requisitos estrictos para acceder a lasayudas
En tiempos de crisis donde los presupuestos de las 

administraciones van a menos, adquieren una verdadera importancia 

las ayudas sociales. En Montornés algunas familias logran salir adelante 

con ellas, convirtiéndose en una inexcusable necesidad. Ahora bien, 

en el contexto que tenemos en el que no se pueden atender todas las 

necesidades, es cuando adquiere más importancia quién consigue éstas 

ayudas, por lo que la obligación de la administración más cercana es la 

de controlar los requisitos para evitar los posibles fraudes.

Mientras que en otros municipios se vela por el dinero público con 

extrema cautela, en Montornés, debido a que las cuentas dan para 

afrontar las necesidades de nuestros ciudadanos, parece que no termina 

de controlarse. Solemos repasar todas las ayudas que se dan por decreto 

aquí, y hemos sido activos en ese control, pero nuestra sorpresa es que 

siguen habiendo cosas que no se hacen como se deben hacer. Nuestro 

objetivo es y será controlar el acceso a las ayudas de personas que, aun-

que reúnen algunos requisitos, no queda claro que tengan necesidad de 

ser ayudadas. Por lo que vemos, hay quienes son muy insolidarios con 

los demás y buscan ayudas que no merecen por su estado fiscal.

Nosotros queremos que familias que están quedando fuera del 

sistema de ayudas, sean los beneficiarios y que quienes con la picaresca 

de esconder su patrimonio (y por lo tanto con menos derechos) las 

consiguen, queden fuera, ya que hacen trampas y reciben un dinero que 

no les corresponde.

El papel de la oposición
La función principal es la de controlar la acción 

de gobierno, proponer alternativas y exigir el cumplimiento del progra-

ma electoral con el que el gobierno municipal de ICV-EUiA se compro-

metió con Montornès en mayo de 2011, pero la mayoría absoluta les 

está conduciendo a un absolutismo que impide el debate en pleno de 

las propuestas socialistas, contrata a dedo, aprueba facturas irregulares, 

no convoca órganos de control como la Comisión de Cuentas y veta 

la información a la que tiene derecho, por ley, el principal partido de la 

oposición, vulnerando uno de los principios básicos de nuestra demo-

cracia, que es el de la participación política.

Por ello, el grupo municipal socialista no ha tenido más alternativa 

que denunciar estos hechos ante los juzgados que ya han determinado 

que Montero se burla de los derechos políticos de los concejales socialis-

tas para impedir su función política, una actitud más propia de la época 

del “ordeno y mando” que de un Ayuntamiento democrático actual.

El alcalde utiliza la política de “pelotas fuera” para evitar responder 

por el incumplimiento de su programa “MontornèsMereixMés.” y del 

“Prou excuses de Competències”. La cruda realidad: Más impuestos, 1.870 

parados, un 30% más de familias en situación de emergencia social, sin 

urgencias médicas, sin servicio permanente de farmacias, alumnos en 

barracones y sin espacio en la Escola Palau d’Ametlla… Tenemos un 

“Montornèsmoltpitjor”, aquesta és l’única realitat!On vas Montornès?
Recordareu que el dia 11 del mes de febrer es va poder 

veure el debat organitzat pel canal Vallès Visió amb totes 

les forces polítiques representatives de l’Ajuntament de Montornès. 

El que es va poder veure allà per la imatge donada per alguns dels 

representants polítics va ser més propi d’un pati d’escola que d’un debat 

per intentar millorar i ajudar la gent del municipi. Una regidora del PP 

intentant defensar l’indefensable, sense cap tipus d’argument sòlid que 

expliqués la mala gestió i l’ofegament econòmic crònic que el seu partit 

fa patir a Catalunya dia rere dia. L’ultima qüestió és la nova Llei de Raci-

onalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) que incideix 

en les competències dels ajuntaments dels pobles, com per exemple el 

nostre propi municipi; a continuació vàrem viure un espectacle lamen-

table entre el representant del PSC i l’alcalde, més propi d’un circ que 

d’un debat seriós: retrets i retrets. En darrer lloc, l’alcalde, al qual van fer 

un debat a la seva mida,  on ni tan sols es va parlar de temes espinosos 

per a ell, com les polítiques socials (ocupació laboral, pujades d’impostos 

any rere any, nous equipaments per a la gent gran…) que el seu govern 

directament no duu a terme.

Aprofitem aquest espai per dir que, una vegada més l’actual govern 

municipal ICV-EUA ens ha decebut. En l’escrit que el comitè d’empresa 

de “Panrico” va adreçar a l’Ajuntament es demanava el suport de cada 

grup polític. Doncs bé, els membres del nostre grup hem hagut de dema-

nar explícitament que volem expressar el nostre suport a les famílies que 

estan patint aquesta vaga des de fa alguns mesos.

|GrupsMunicipals |
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Truca’ns i t’informarem 654 368 974

Dona’t a conèixer!

Anuncia’t al
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L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 14 de març |

Club de lectura infantil: Un Cargol fabufantàstic d’Eulàlia Ca-
nal
A les 17.30 h a la Biblioteca

Batalla de galls
De 18 a 21 h a l’edifi ci del Teatre

| 20 de març |

Club de lectura fàcil en català: Mar i cel d’Àngel Guimerà
A les 9.30 h, a la Biblioteca

| 21 de març  |

Cineforum del CEMV: Argo
A les 22 al Teatre Municipal

| 22 de març |

Concert de Cantautores amb Two Twins i el Grup Aramba.
A les 20 h a l’Espai Cultural Montbarri

| 26 de març |

Nascuts per llegir: L’ós melós

A les 17.30 h a la Biblioteca (cal inscripció prèvia)

| 28 de març |

Xerrada: “L’aventura d’una egiptòloga a Amarna” a càrrec d’Em-
ma González
A les 19.30 h la sala d’Actes de la Biblioteca

EXPOSICIONS

Fotos i Pintures del Concurs del Dia de la Dona
Fins al 21 de març al Casal de Cultura i del 24 de març al 7 d’abril al 

CD Satèl·lit

Cartells del Concurs de Carnaval
Fins la 21 de març al CJ Satèl·lit

Bon dia, bona tarda, bona nit. Fotogra$ es de Jordi Sala
Fins al 22 de març a la Galeria de Can Xerracan

CONCURSOS

Punts de llibre: La Remençada
Presentació fi ns al 26 de març a la Biblioteca, el Casal de Cultura 

i el CJ Satèl·lit

ALTRES

Hora del conte a la Biblioteca
Cada dilluns a les 18 h

Racó del voluntariat a la Biblioteca 
Cada dilluns, a les 16 h

Visites guiades al jaciment romà Mons Observans 
Cada diumenge, d’11 a 14 h

Jornada de Portes obertes a la Llar d’Infants Pública el 
Lledoner
El 9 d’abril, a les 17.30 h


