
En marxa noves accions per a 
la inserció laboral dels joves

L’Ajuntament ha engegat la tercera edició del programa dedicat a la inser-
ció laboral dels joves del poble en situació d’atur. Des de 2012 han passat 
pel dispositiu a l’entorn de 200 veïns. L’any passat es van aconseguir 27 
insercions laborals i 16 participants van tornar a la formació reglada. Un 
total de 60 van fer pràctiques a les empreses. 

D’altra banda, al maig començarà el curs que Cobega organitza cada 
any per formar treballadors que puguin fer substitucions i reforçar la plan-
tilla a l’estiu i al Nadal. Hi participaran una trentena de veïns en situació 
d’atur. La Borsa de Treball Municipal també gestiona l’ocupació de 27 llocs 
per a l’empresa Desguaces La Cabaña de Vilanova.
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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
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 C. Major, 55
 Telèfon 93 568 83 30

• Farmàcia Moreno
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 Telèfon 93 544 41 80

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

Iniciem amb aquesta revista una sèrie de presentacions de les actuacions pre-

vistes en el nou Pla d’inversions per a Montornès que hem aprovat i que es posarà en marxa durant tot 

aquest any. Hem programat nous equipaments i la reforma d’edificis històrics que han de donar resposta 

a les demandes i necessitats de nombroses entitats i del conjunt de veïns i veïnes.

Comencem amb el nou pavelló lleuger polivalent, que anirà ubicat al costat del centre de salut, un 

emplaçament pròxim a la zona esportiva, al nucli urbà i al recinte ferial. Un emplaçament molt adient 

per als diferents usos previstos que tindrà aquest equipament, i que comptarà amb un gran aparcament. 

Aquest espai, cobert amb una magnífica carpa, permetrà desdoblar l’activitat esportiva de l’actual pave-

lló, ja prou saturat, per facilitar les activitats dels equips actuals, i impulsar noves disciplines esportives. 

També podrà allotjar activitats de tot tipus per a grans quantitats de públic, gracies al fet que 

disposarà dels accessos suficients que garantiran les condicions exigides per les noves normatives per a 

grans aforaments. Els actes de Reis, parc de Nadal, Carnestoltes, Festa Major, grans concerts i balls, i tants 

d’altres hi podran tenir lloc  i deixaran d’ocupar el pavelló.

Encara està en tràmit administratiu tot el projecte, però ja es veu el moviment de màquines a la zona. 

De moment s’està pujant l’alçada de tot el terreny de la finca, tal com hem acordat amb el Departa-

ment d’Ensenyament de la Generalitat i l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb les seves previsions 

d’inundabilitat. D’aquesta forma ens anticipem a les actuacions que caldrà fer en el seu moment per a la 

construcció del nou edifici de l’Escola Palau d’Ametlla, el qual també està previst al costat. 

Un cop construïda la pista i la carpa, demanarem a la Generalitat que la reconegui com el poliesportiu 

de la futura escola, que d’aquesta forma ja estaria iniciada. Aconseguir que es construeixi l’edifici reque-

reix ara una lluita molt important de tots plegats com a poble.

José A. Montero. Alcalde

Un nou pavelló polivalent
i alguna cosa més

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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Atenent la demanda dels mateixos veïns, 
l’Ajuntament ha impulsat la creació del Banc 
del temps, una eina que permet intercanviar 
tasques, serveis i coneixements.

Acompanyar els infants a escola, treure el 
gos a passejar, fer un massatge, passar textos 
a l’ordinador, cuinar o regar les plantes són 
només alguns exemples de coses quotidi-
anes que unes persones poden fer per les 
altres no per diners, sinó a través del Banc 
del Temps.

Els qui s’hi adhereixin disposaran d’un 
talonari amb hores que podran utilitzar en 
funció de les seves necessitats. Alhora, cada 
participant oferirà el seu temps per ajudar 
els altres. El temps de tothom es valorarà 
igual, amb independència del tipus de tasca 
que s’intercanviï. 

Per facilitar la gestió d’ofertes i demandes 
s’ha habilitat el web www.bdtlaxarxamon-
tornes.cat i un grup a Facebook per pos-
sibilitar la interrelació entre els participants. |

Montornès engega
el Banc del temps

L’Ajuntament potencia l’acció 
social i la ciutadania en la nova 
organització municipal

Aquest mes d’abril s’ha implantat 
un nou model d’organització per tal 
de millorar la qualitat dels serveis 
que presta l’Ajuntament i la gestió 
dels recursos disponibles.

El Ple ha aprovat aquest mes la nova orga-
nització municipal d’acord amb els criteris 
de millora de l’estructura establerts en el Pla 
Estratègic Municipal que s’ha desenvolupat 
durant el darrer any, amb la col·laboració de 
responsables polítics i tècnics.

Una de les modifi cacions més signifi catives 
és la divisió de l’Àrea de Serveis Personals, que 

amb el pas del temps havia assumit un gran 
nombre de departaments i serveis, en dues: 
una d’Acció Social i una altra de Ciutadania.

L’Àrea d’Acció Social es dedicarà als Ser-
veis Socials, Promoció Econòmica, Polítiques 
d’Igualtat, Educació i Joventut. Les qüestions 
relacionades amb Participació Ciutadana, Sa-
lut Pública, Cultura, Festes, Esports, Consum, 
Cooperació Internacional i Promoció del mu-
nicipi es gestionaran des de l’Àrea de Ciuta-
dania.

Una altra novetat és la creació d’una àrea 
específi ca dedicada a la Seguretat Ciutadana 
i la Convivència. |
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El Banc de les bones pràctiqes 
rep les primeres aportacions

Un vídeo elaborat pels infants del 
Centre Infantil la Peixera, una ac-
ció de conscienciació dels joves del 
Centre Juvenil Satèl·lit i fotografi es 
de veïns fent accions cíviques con-
formen les primeres aportacions al 
Banc de les bones pràctiques de la 
campanya “Fem net!

Ja s’han començat a incorporar al Banc de 
les bones pràctiques de la campanya de ci-
visme i convivència “Fem net!” les primeres 
fotografi es, escrits i vídeos. En total hi ha una 

desena d’aportacions. Algunes són fotografi -
es realitzades per agents cíviques a veïns del 
poble duent a terme accions positives.

També hi ha les contribucions dels joves del 
Centre Juvenil Satèl·lit que han posat en marxa 
una campanya de conscienciació i vetlla dels 
comportaments cívics a l’entorn de l’equipa-
ment i dels infants mitjans del Centre Infantil la 
Peixera amb un vídeo sobre el reciclatge.

Tothom qui vulgui pot fer la seva aportació 
enviant un correu a femnetmontornes@
gmail.com o a traves del web www.mon-
tornes.cat/femnet. |

La Regió Policial Metropolitana Nord ha 
atorga un reconeixement ofi cial per la Policia 
Local de Montornès en agraïment per la tasca 
desenvolupada en col·laboració amb els Mos-
sos d’Esquadra des del seu desplegament a la 
comarca, l’any 2001. El reconeixement es va 
lliurar durant el Dia de les Esquadres, celebrat 
el 2 d’abril a Sant Cugat i presidit pel Conseller 
d’Interior, Ramon Espadaler.

Durant la celebració, el 15 de març, del Dia 
del Voluntariat de Protecció Civil, el Conseller 
també va lliurar una menció honorífi ca a l’As-
sociació de Voluntaris de Protecció Civil del 
poble pels seus 10 anys de funcionament.

Des de la seva creació, el cos de voluntaris 
ha esdevingut un puntal en el desenvolupa-
ment dels esdeveniments locals i ha actuat 
en casos d’emergència tant al municipi com a 
fora, amb un paper destacat de la seva Unitat 
Canina de rescat. |

Reconeixement als 
cossos de seguretat
de Montornès

LA RECOLLIDA DELS EXCREMENTS DELS ANIMALS, UNA DE LES PRIMERES APORTACIONS AL BANC DE BONES PRÀCTIQUES

COS DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE MONTORNÈS
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BREUS

Prop d’una trentena de pares van participar 
l’1 d’abril en la sessió d’orientació que va 
organitzar el Departament d’Educació Mu-
nicipal per explicar-los les opcions laborals i 
acadèmiques que hi ha un cop acaba l’ense-
nyament obligatori.

Docents i professionals els van presentar 
l’oferta existent que, a més de la formació re-
glada, inclou altres programes específi cs. |

Després de l’ESO què?

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat al mes d’abril 
el Pla Estratègic de Prevenció d’Addiccions (PE-
PA) que té com a fi nalitat aglutinar les accions 
municipals de prevenció de les addiccions. El 
PEPA aborda les drogodependències (drogues 
legals i ilegals) i les conductes addictives (ludo-
paties, abús de les noves tecnologies, etc). |

PEPA, un pla global per a
la prevenció de les addiccions

80 joves participen en el tercer 
pla municipal d’inserció laboral

L’Ajuntament ha posat en marxa 
el tercer DIL-Jove, un dispositiu 
dedicat a la inserció laboral dels 
joves del poble en situació d’atur. 
En aquesta edició el projecte tam-
bé aborda la transició de l’escola al 
treball i l’apropament als centres de 
secundària.

El programa s’adreça a joves d’entre 16 i 30 
anys que busquen feina, tenen poca qualifi -
cació professional i no tenen experiència la-
boral o, si en tenen, és escassa. El programa 
inclou:formació bàsica, professional i pràc-

tiques a empreses. Els joves que fi nalitzin el 
període de pràctiques rebran una beca de 6 
euros per dia d’assistència, amb un import 
màxim de 180 euros.

És la tercera vegada que l’Ajuntament posa 
en marxa un dispositiu per a joves. Se n’ha fet 
un cada any des de 2012 amb una participa-
ció propera als 200 veïns. L’any passat es van 
aconseguir 27 insercions laborals i 16 parti-
cipants van tornar a la formació reglada. Un 
total de 60 van fer pràctiques a empreses.

Paral·lelament es duu a terme la segona 
edició del DIL-Dona en què participen una 
seixantena de veïnes del poble a l’atur. |

JOVES DEL DISPOSITIU D’INSERCIÓ LABORAL

PONENTS DE LA XERRADA “DESPRÉS DE L’ESO QUÈ?”
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Inici de les obres d’urbanització 
del carrer de Puig i Cadafalch

En els darrers dies s’han iniciat les 
obres d’urbanització del carrer de 
Puig i Cadafalch. Els treballs tenen 
una durada prevista de tres mesos.

Les obres d’urbanització del carrer de Puig 
i Cadafalch s’estenen en el tram comprès  
entre els carrers de Joan Miró i de Vallroma-
nes. Es tracta d’una reivindicació veïnal de fa 
força anys.

Els treballs, que tenen una durada previs-
ta de tres mesos, inclouen la renovació dels 
serveis d’aigua i telefonia, la pavimentació 
de la calçada amb aglomerat asfàltic i l’habi-

litació de voreres de formigó. També es farà 
la instal·lació de la xarxa d’enllumenat públic, 
fi ns ara inexistent en aquest tram de carrer.

Les feines van a càrrec de la brigada mu-
nicipal d’obres amb personal propi i també 
amb contractacions a través de plans d’ocu-
pació.

Mentre durin els treballs s’anirà informant 
de possibles afectacions en el trànsit i s’in-
tentarà facilitar l’accés dels veïns directa-
ment afectats als seus garatges.

L’import de les obres volta els 80.000 eu-
ros que es repercutiran als veïns mitjançant 
quotes urbanístiques. |

BREUS

Els veïns de la plaça de Lluís Companys i de 
la plaça i el carrer de Federico García Lorca, 
han decidit que aquest darrer carrer sigui 
de doble sentit de circulació un cop han 
acabat les obres que s’han fet a la vorera. 
A la votació hi han participat representants 
de 222 habitatges. També s’ha consultat als 
veïns dels pisos dels blocs 18 a 25 sobre el 
sistema de tanques per salvar els desnivells 
de la vorera reformada. |

El carrer de Federico  G. 
Lorca mantindrà doble 
sentit per decisió veïnal

El maig començarà el curs que Cobega or-
ganitza cada any per formar treballadors que 
puguin fer substitucions i reforçar la plantilla 
a l’estiu i al Nadal. Hi participaran una trente-
na de veïns en situació d’atur. D’altra banda, 
la Borsa de Treball Municipal gestiona l’ocu-
pació de 27 llocs per a l’empresa Desguaces 
La Cabaña de Vilanova. |

L’Ajuntament i Cobega 
col·laboren en ocupació
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Montornès, municipi cardioprotegit

En els darrers dies s’han incorporat 
sis aparells desfi bril·ladors a diver-
sos equipaments municipals i 40 per-
sones han rebut formació per a po-
der-los utilitzar en cas de necessitat.

L’Ajuntament ha adquirit sis aparells 
desfibril·ladors automàtics que s’han repar-
tit pel poble. Se n’ha instal·lat un a cadascun 
dels dos Casals de la Gent Gran. També n’hi 
ha un al Complex Esportiu Municipal i un 

altre a la Zona Esportiva (pistes d’atletisme i 
camp de futbol).

Els dos restants són itinerants i s’alterna-
ran entre els vehicles de la Policia Local i de 
Protecció Civil.

Un total de 40 persones, entre membres 
dels cossos de seguretat, personal dels 
equipaments i representants d’entitats, han 
rebut un curs de sis hores de formació so-
bre primers auxilis i per poder fer ús dels 
aparells en cas de necessitat. |

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

L’associació Volumont. Volunta-
ris de Montornès és una nova entitat 
creada a partir dels projectes socials 
(aliments frescos, reforç escolar a la bi-
blioteca de marinada i menjador social) 
impulsats inicialment per l’Ajuntament 
del nostre municipi amb la col·laboració 
d’un grup de persones voluntàries.

Davant la intenció que el voluntari-
at formi part de la tasca de la societat 
civil i no de la gestió de l’administra-
ció, Jícaro. Joc, Somriure i Solidaritat 
assumeix el lideratge d’aquest projecte 
buscant la complicitat dels voluntaris 
que ràpidament s’engresquen i es crea 
la nova entitat. 

Volumont es crea per gestionar i co-
ordinar els voluntaris que formen part 
dels projectes socials existents i poten-
ciar-ne de nova creació. 

Alhora es concep com un espai de 
trobada i assessorament del voluntari, 
oferint suport i formació. 

Les fi nalitats principals de l’entitat són:
• Promoure accions socials i d’ajuda 

a les persones amb situacions més 
desfavorides.

• Potenciar el voluntariat social al 
nostre municipi 

• Fomentar la participació entre la 
ciutadania de Montornès.

Per desenvolupar aquestes tasques 
ens podeu trobar els dimarts de 10 a 
12 h i els dijous de 17 a 19 h al Casal de 
Cultura de Montornès del Vallès. També 
ens podeu contactar a través del cor-
reu electrònic: voluntariatmontornes@
gmail.com |

A prop teu

Alumnes de Marinada ajuden a repoblar la llera del riu. Un total de 33 alumnes 
de 5è de l’Escola Marinada van plantar, al mes de març, un centenar d’arbres d’espècies 
autòctones. L’activitat forma part del catàleg de propostes educatives que l’Ajuntament 
ofereix a les escoles. |

SESSIÓ DE FORMACIÓ SOBRE L’ÚS DELS DESFIBRIL·LADORS



8 9| El tema | Abril 2014

LES ENTITATS OPINEN SOBRE...

La construcció de la car-

pa polivalent suposa un 

important alleujament per a les entitats esportives 

usuàries del Complex Esportiu Municipal. Fins 

ara el Pavelló ha estat un espai polivalent, amb 

actes festius, socials i culturals, fet que ha implicat 

l’aturada de competicions i de l’activitat diària.

XAVI ESPIN SOLE
DIRECTOR ESPORTIU DEL 
CLUB DE BÀSQUET VILA DE 
MONTORNÈS

Hay una carencia en el 

pueblo de locales grandes 

para realizar actividades. Esto hace que muchas 

veces coincidamos con otras entidades. La pista 

polivalente acabará con el problema del aforo que 

arrastramos desde hace años. Nosotros podremos 

combinar actividades en el teatro y en la pista.

ANTONIO GÁMEZ 
GARRIDO
PRESIDENT DEL CASAL DE LA 
GENT GRAN DE MONTORNÈS 
CENTRE

Creiem que com a 

recurs per al municipi és 

interessant. No descartem 

que com a escola puguem fer activitats esportives 

o altres. Però com a equipament per al projecte 

de l’escola Palau d’Atmella està tot molt verd i no 

hi ha res confirmat. Nosaltres seguirem treballant 

per tenir la nova escola.

ESTHER MARTÍNEZ 
FERNÁNDEZ 
SECRETÀRIA DE L’AMPA DE 
L’ESCOLA PALAU D’ATMELLA

A nosaltres se’ns fa petit 

l’espai de l’escola per fer 

representacions com ara la festa de final de curs. 

Ens preocupa molt l’aforament. Ja hem estudiat 

altres possibilitats per a aquest any, però la pista 

polivalent ens garantirà la seguretat i tranquil·litat 

per a aquest tipus d’activitats escolars.

PRUDEN SOTO SILLERO 
DIRECTORA DE L’ESCOLA SANT 
SADURNÍ

Será una buena propu-

esta para las entidades y 

también para nosotros. Tendremos buenos espa-

cios para cuando se precisen ya que el pabellón 

ahora está muy saturado. A veces se acumulan 

actividades. Y aunque hay organización no está de 

más tener otra opción.

DANIEL CASTILLA 
GARCIA 
COORDINADOR I ENTRENADOR 
DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
MONTORNÈS FUTBOL SALA

Un nuevo emplazami-

ento deportivo significa 

la descongestión de actividades en el pabellón y 

la posibilidad de mayor aforo para poder atraer 

a más deportistas y a más gente. También más 

comodidad para las entidades y la posibilidad de 

mejorar la gestión de horarios.

ELI MENDOZA LÓPEZ
SECRETÀRIA DEL CLUB KARATE 
MONTORNÈS

Com afavorirà la pista polivalent l’activitat de la seva entitat?

Dona’t a conèixer!
Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem
654 368 974

Un nou equipament per al poble i un primer pas per a la futura escola
Darrerament s’han dut a terme els treballs d’anivellament 
del terreny de Can Parera on es construirà una pista poli-
valent i en el futur s’ha d’edifi car l’Escola Palau d’Amet-
lla. L’habilitació d’una pista coberta en aquest espai per-

metrà descongestionar l’activitat del Pavelló i de la Zona 
Esportiva Municipal i acollir grans esdeveniments socials 
i culturals de forma segura. L’actuació compta amb una 
subvenció de 180.000 euros de la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament ha condicionat el terreny per 
començar la construcció, amb recursos propis, 
d’una pista polivalent coberta a l’espai obert si-
tuat entre el carrer de Can Parera (al costat del 
Centre d’Atenció Primària) i les avingudes dels 
Castanyers i de Can Vilaró. 

Fa unes setmanes, l’Ajuntament i el Departa-
ment d’Ensenyament van acordar que, un cop 
construïda la pista, el Consistori sol·licitaria a 
la Generalitat la incorporació de la instal·lació 
com a equipament esportiu per a la nova Es-
cola Palau d’Ametlla, que s’ha de construir en 
aquest espai, de manera que es començaria a 
avançar en el projecte del centre de primària.

La pista polivalent serà un equipament ben 
dotat que ajudarà a reduir la saturació de la 
Zona Esportiva Municipal. A més, podrà acollir 
amb garanties de seguretat esdeveniments so-VISTES GENERALS DEL TERRENY JA ANIVELLAT

FEINES D’APLANAMENT DEL TERRENY

cials i culturals de gran aforament ja siguin or-
ganitzats pel Consistori o per les entitats locals. 

La pista tindrà un superfície de 55x30 metres 
i una estructura lleugera amb una coberta de 
lona infl ada. També s’hi faran dependències an-
nexes per a vestidors i serveis.

La situació de la nova instal·lació a Can Parera 
l’apropa a altres equipaments (Casal de Cultura, 
CAP, Zona Esportiva Municipal, recinte fi ral, etc.)

Les feines d’anivellament del terreny s’han dut 
a terme d’acord amb els criteris d’inundabilitat 
que marca l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Un dels projectes subvencionats
per la Diputació
La construcció de la pista polivalent coberta 
amb unes dependències annexes és un dels 
projectes que compta amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona. El Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat aportarà 
180.000 euros a aquesta actuació.

En total la Diputació va concedir 750.000 
euros a Montornès per dur a terme la refor-
ma dels edifi cis de les antigues escoles (aules 
Pintor Mir) i de can Saurina; la rehabilitació del 
Teatre Municipal; la construcció d’una passera 
per a vianants sobre el riu Mogent per connec-
tar Montornès Nord amb serveis bàsics i amb 
Montornès Centre; i fi nalment, la conservació i 
millora de camins públics i de carril bici.

Els projectes més avançats i a punt d’iniciar-
se són, a banda de la instal·lació de la pista poli-
valent, la reforma dels edifi cis històrics de Pintor 
Mir i de can Saurina. Aquest darrer va acollir el 
Consistori fi ns el 1978 i va ser la seu del Casal de 
la Gent Gran del centre de 1980 a 2007. |
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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

En la darrera col·laboració parlàvem de les perífrasis d’obligació, de 
quines eren les correctes per donar ordres o consells. Però de perífrasis, 
n’hi ha d’altres tipus. Cal que ens fi xem també en les perífrasis de 
probabilitat, que es formen amb el verb deure + in� nitiu (o amb 
un verb acompanyat dels adverbis probablement, segurament o 
potser). Si volem expressar probabilitat no podem fer-ho utilitzant el 
futur o el condicional, com sí que f aríem en castellà. Si fent el xafarder 
li diem a la veïna “ com ja sabràs, en Pep i la Roser han renyit”, no estem 
fent l’enredaire en català, per fer-ho en català hauríem de dir: “ com ja 
deus saber, en Pep i la Roser han renyit”. El mateix passaria si, en el 
moment d’un interrogatori policial, l’agent ens preguntés quina hora 
era quan es va produir l’incident. Si responem “serien les tres” no ho 
estem fent en català, perquè en català hauríem de dir “devien ser les 
tres” utilitzant el verb deure + infi nitiu.

El 2014 és l’any del 25è aniversari 
del Consorci per a la Normalització Lin-
güística (CPNL), l’ens del qual depèn l’Ofi cina de Català de Montornès.

El CPNL es va crear a partir de la voluntat comuna de la Generali-
tat, de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb 
l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua 
pròpia de Catalunya en tots els àmbits. 

Per poder fer això, un equip humà de tècnics especialitzats s’encar-
reguen de dur a terme tasques d’ensenyament, assessorament i dina-
mització. Des de les Ofi cines de Català s’ofereixen cursos, s’aconsella i 
s’informa sobre qüestions lingüístiques i es duen a terme accions per 
tal que la llengua catalana sigui present al carrer mitjançant campa-
nyes de difusió i activitats culturals diverses.

A tot el territori de Catalunya hi ha 22 centres de Normalització Lin-
güística. El nostre centre és el CNL del Vallès Oriental que està format 
per dos serveis locals (Granollers i Mollet) i 9 ofi cines de català (Caldes, 
Canovelles, Cardedeu, la Garriga, la Llagosta Montmeló, Montornès, 
Parets, Sant Celoni) i un servei comarcal (del Vallès Oriental).

Us recomano que visiteu el web general del CPNL www.cpnl.cat 
des d’on podeu accedir als webs dels 22 centres de tota Catalunya i, 
evidentment, al nostre: http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesorien-
tal/ on habitualment apareixen notícies sobre les activitats de Mon-
tornès. També us animo a fer una ullada al web del Voluntariat per la 
llengua, un del programes de dinamització més exitosos promoguts 
pel CPNL http://www.vxl.cat/ o al d’una de les darreres campanyes 
que hem dut a terme per promocionar els jocs en llengua catalana 
http://www.cpnl.cat/jocs/.

25 anys fent bategar el català. FECICITATS, CPNL!

Recomanacions 
d’aniversari

Millorem el català per 
expressar probabilitat
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LLEGENDES DE LA REMENÇADA

Contra la seva voluntat, la Mireia, la fi lla 
d’en Bartomeu Sala, va jugar un paper im-
portant a la història de la remençada. 

Poc després que la noia fes els quinze 
anys, l’amo li va ordenar que anés a treba-
llar de criada a la Torrassa. La llei feudal ho 
permetia, però els pagesos de Montornès 
sabien què signifi cava aquella ordre. No era 
la primera pageseta que entrava al castell 
com  criada i acabava al llit del senyor feudal. 

En Bartomeu no ho va suportar i, amb 
l’ajuda dels pagesos veïns, es va oposar als 
soldats que havien anat a can Sala Gros a 
endur-se la Mireia.

La seva valentia, però, tenia conseqüènci-
es terribles, perquè el senyor de Montornès 
castigava amb duresa els remences que el 
desobeïen. A en Bartomeu i a la Mireia no 
els va quedar més remei que fugir del poble. 

On podien anar, però, si per tota Cata-
lunya es vigilava el pas de remences fugi-
tius del seus feus? Només hi havia un lloc 

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

La llegenda de Mireia Sala

No va ser fi ns quatre anys més tard, amb 
l’amnistia dictada pel rei Ferran II, que el seu 
pare, en Bartomeu Sala, va poder tornar a 
Montornès i la  família va tornar a residir al  
mas de can Sala Gros. |

DIBUIX DEL PERSONATGE D’AUSIÀS BERTRAN

Autor: Xavier Bertran

que escapava al poder dels senyors feudals: 
les serralades que s’estenen entre Vic, Olot i 
Banyoles, que estaven sota el control dels re-
mences alçats en armes.

Fins allí van fugir pare i fi lla caminant de 
nit per camins de muntanya, amagant-se. Allí 
els va acollir en Pere-Joan Sala, un oncle d’en 
Bartomeu que s’havia convertit en el principal 
capità de la revolta pagesa.

Durant la guerra, la Mireia va veure poc el 
seu pare, que aviat va destacar en els fets de 
guerra. Bartomeu va estendre l’alçament ar-
mat pel Vallès i va comandar la tropa remença 
que va infl igir una gran derrota a l’exèrcit de 
la Diputació que dirigia el veguer Pere-Anton 
de Rocacrespa.

En acabar la guerra, la Mireia va tornar a 
Montornès, si bé ho va fer d’amagat i va viure 
oculta a la masia d’uns amics per escapar del 
desig de venjança de l’amo contra la família 
d’aquell serf que s’havia convertit en un im-
portant dirigent de la revolta remença. 

Alumnes de l’Escola Palau d’Ametlla visiten l’Ajuntament. El 10 de març els 
alumnes de 3r de l’Escola Palau d’Ametlla van visitar la Casa Consistorial. Els alumnes 
van ser rebuts per l’alcalde, José A. Montero, qui els va fer de guia per les dependències 
municipals. |

L’Escola Sant Sadurní 
recupera documents de 
l’escola de “niños”

Els responsables de l’Escola Sant Sadurní, 
amb el vist-i-plau del Departament d’Ese-
nyament, han fet donació a l’Arxiu Municipal 
d’una trentena de documents de la que va ser 
l’escola de “niños” de Montornès durant bona 
part del segle passat. La documentació, da-
tada entre 1907 i 1975, havia estat guardada 
per l’Escola Sant Sadurní, continuadora de 
l’antiga escola de Montornès. |

PRUDEN SOTO, DIRECTORA DE L’ESCOLA SANT SADURNÍ, AMB L’ACALDE 
JOSÉ A. MONTERO
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El Club d’Escacs prepara el 
primer Torneig Obert del poble
Després de proclamar-se campió absolut del 
Grup III de la Segona Divisió Provincial de 
la Lliga Catalana, el Club Escacs Montornès 
treballa en la preparació del Primer Torneig 
Obert d’Escacs del municipi que se celebrarà 
entre el 26 d’abril i el 31 de maig.

El Torneig pretén aplegar una seixante-
na de jugadors de tots els nivells i edats. La 

competició es farà en forma de lliga els dis-
sabtes al matí al Casal de Cultura.

Les inscripcions són gratuïtes i es poden 
formalitzar per Internet o directament amb 
els membres del club. En tancar aquesta edi-
ció n’hi havia més d’una vintena. Tota la in-
formació està disponible al blog de l’entitat 
http://escacsmontornes.blogspot.com. |

BREUS

El Club Karate Montornès afronta el Campi-
onat d’Espanya que se celebrarà el 24 i 25 de 
maig amb l’aval de les 8 medalles obtingu-
des el 5 d’abril al Campionat de Catalunya. Els 
montornesencs es van endur 5 ors, 2 plates i 
1 bronze. Els esportistes del club van aconse-
guir fer podi en totes les categories en què van 
participar amb un gran paper dels més joves. |

El Karate Montornès,
en l’elit de l’esport

El Club Esportiu Montornès Atletisme ha afe-
git dos metalls al seu medaller de la tempo-
rada. Va ser en el Campionat de Catalunya de 
10.000 metres llisos celebrat el 22 de març a 
Mataró. Silvia Cedillom en categoria veterana 
i Eloy Cabezas en junior van aconseguir la ter-
cera plaça en una prova castigada per la pluja 
i les inclemències meteorològiques. |

Dos bronzes en el Campionat 
de Catalunya de 10.000 m
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El Triatló Montornès celebra el seu primer esdeveniment esportiu i social. L’en-
titat va dur a terme el 22 de març una sessió de presa de temps sobre diverses distàncies a 
la piscina municipal i a les pistes d’atletisme. |
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A per la 3a República!

En els darrers anys hem vist ocupar les places de les 

ciutats, hem vist que la ciutadania reclama noves ma-

neres de fer, participar activament i decidir. Aquesta força s’ha multiplicat 

amb els moviments socials que han provocat importants mobilitzacions 

com la del passat 22 de Març que ha estat de les més multitudinàries que 

es recorden, comparable a les mobilitzacions del NO a la Guerra!

Això marcarà un abans i un després, tot i la dura repressió de 1.700 

antidisturbis que van carregar contra els manifestants que pacíficament 

demanaven un trencament amb el règim establert i feien una crida per 

la dignitat humana, amb un clam popular perquè d’una vegada per 

totes la por canviï de banda.

Institucions com la casa reial estan esquitxades per la corrupció, fins 

i tot ara, amb la mort de Suárez, es parla de la implicació directa del rei 

en el 23-F, i aquest fet reafirma que no hi va haver tal transició sinó una 

sortida elegant per als franquistes, que va trobar en el bipartidisme una 

manera de perpetuar-se en el poder.

Cal obrir un procés constituent que ens porti cap a la 3a República 

per construir un nou estat, un nou model territorial, amb la implicació 

del poble, que es faci amo del seu propi destí a Catalunya, però també a 

Espanya i a Europa, que posi l’economia al servei de les persones, canviï 

el sistema de producció, garanteixi drets i serveis públics universals i 

planti cara a la Troika i a la Merkel.

No ens aturarem fins veure un demà social, just, igualitari, legítim que 

ajudi a fer un món millor.

¿Para qué tenemos millones de euros 
depositados en los bancos?

Tenemos un ayuntamiento rico en un pueblo que 

cada vez está más empobrecido. Esa es una contradicción con un 

gobierno que presume de ser de izquierdas sólo de boquilla, cuando 

la realidad es que hay depositados en los bancos millones de euros, 

para qué? Dónde está su proyecto de todo para el pueblo, la voz del 

pueblo decide, empleo, ayudas sociales a los que verdaderamente lo 

necesitan. Todo es propaganda, demagogia populista. 

Son mínimos los municipios de Cataluña que tienen depositados 

en los bancos esas cantidades en euros. La crisis económica en las 

arcas municipales no es patente aquí. Revisando los presupuestos y 

liquidaciones queda muy claro. Sobretodo, la herencia recibida hace 

posible, por ahora, que la deuda que tiene pendiente la Generalitat 

con nosotros no nos afecte, al asumir el municipio el coste total de los 

servicios que tienen que ir a cargo de ellos. La pregunta que nos hace-

mos: ¿por qué están instalados en el inmovilismo y en una “comodidad 

irresponsable “sin diálogo?

El articulo de marzo fue sincero en la totalidad del argumento, con 

el cual queríamos concienciar a todo el mundo de que si entre todos 

no hacemos un esfuerzo por controlar cómo gastamos el dinero 

público, mal iremos.

El govern, obligat a convocar la 
Comissió Especial de Comptes  

Des de l’ inici de la legislatura l’any 2011, els socialistes hem demanat 

reiteradament la celebració de la Comissió Especial de    Comptes,    ja que 

no s’havien celebrat cap de les quatre que estan previstes anualment 

per la legislació vigent. La resposta del govern a aquesta petició sempre 

havia estat que l’única motivació del grup socialista era econòmica i per 

tant vam oferir la renuncia a l’assignació econòmica.

El 14 de març vam exigir per escrit la celebració de la comissió, per 

conèixer la informació relativa a l’execució dels pressupostos, moviment 

de tresoreria per operacions pressupostàries, extrapressupostàries i 

recaptació, en compliment de l’article 188 de la llei 39/1988, reguladora 

de les hisendes locals.

Finalment el 27 de març s’ha celebrat la comissió que confirma el 

sanejament de l’Ajuntament, però, tot i la bona situació econòmica, la 

situació social empitjora dia rere dia. Serveix de res disposar d’un pressu-

post de 22 milions d’euros, si no ets capaç de fer front als problemes reals 

de les persones? Necessitem més política social i més suport a la creació 

d’ocupació.

Del control financer destaquem la utilització sistemàtica de convali-

dació de factures irregulars per part del govern, que s’enorgulleix de la 

seva transparència. Contractacions i factures amb informes desfavo-

rables per no respectar la legalitat. Si el govern vol que la gent respecti 

l’autoritat municipal, aquest ha de respectar la llei.

Fem net?????

Fa poques setmanes l’Ajuntament va encetar una nova 

campanya de civisme i convivència, en aquet cas dirigida 

als propietaris incívics d’animals de companyia. Esperem que els resul-

tats siguin profitosos. De la mateixa manera que aquesta campanya 

s’ha presentat als veïns a traves del nou format d’audiències públiques, 

també es podria presentar així la nova ordenació de les zones blaves o 

vermelles que es volen instal·lar al nostre municipi. També es podria pre-

sentar als veïns com quedarà el teatre municipal després de gastar-nos 

un milió d’euros. I a més, es podria presentar als veïns com estan les ar-

ques municipals del tercer trimestre d’aquest any. Segur que els donaran 

més explicacions que les que es van donar als grups de l’oposició en la 

Comissió Especial de Comptes. I per què no? També es podria presentar 

als veïns com quedarà urbanitzada la nova plaça de la República (que 

no saben on és ???) potser quan es publiqui aquet escrit ja ho sabran. I 

per acabar, també podrien explicar als nostres avis i àvies com quedarà 

el nou casal a dalt del carrer Euskadi. Des de Convergència i Unió volem 

la màxima transparència i participació en els temes que afecten els 

nostres veïns i veïnes. S’han d’impulsar nous mecanismes que permetin 

passar de governar per a les persones a fer-ho amb les persones.

Bona diada de Sant Jordi , us esperem a la plaça de Pau Picasso.

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

| 23 d’abril |
Sant Jordi a la plaça de Pau Picasso
De 10 a 20 h Parades de roses, llibres i més...
A les 17 h VII Marató familiar de contes
A les 17.30 h Sardanes amb la cobla La Nova Blanes 
A les 18.30 h Lliurament de premis del Concurs de Punts de Llibre 
i La màquina del temps

| 24 d’abril |
XII Cantata de Sant Jordi
A les 19 h, al Pavelló Municipal d’Esports

| Del 25 al 27 d’abril |
“Finde” Cultural a Montornès Nord
Cine-fòrum, mostra de menjars, tallers oberts, espectacles i molt 
més!

| 26 d’abril |
Trobada dels 25 anys del CPNL
Caminada des de Granollers i dinar de germanor al Parc dels Cas-
tanyers
(Inscripció prèvia: Ofi cina de Català. Tel. 935721719 i montornes@
cpnl.cat)

26a Mostra de Comerç al Carrer
De 10 a 20 h als carrers Major, Riu Mogent i Jacint Verdaguer

| 27 d’abril |
XII Bicicletada Popular per la llera del riu Besòs
Sortida de Montornès a les 10 h, des de l’av. de la 
Llibertat / av. d’Ernest Lluch

Matinal fotogrà� ca: La � ora del turó de les Tres Creus
A les 11 h al Jaciment arqueològic Mons Observans

| 10 de maig |
Fem dissabte! Jornada de neteja del riu Mogent
Inscripcions: 934213216 i info@associaciohabitats.cat

EXPOSICIONS

Pintura: María Bartolí, Maria García i M. Teresa Tor
Del 22 d’abril al 8 de maig a la Sala Riu Mogent del Casal de Cultura.

Treballs del Concurs de Punts de llibre
Del 24 d’abril al 2 de maig a la Biblioteca; del 5 al 9 de maig al CJ 
Satèl·lit i del 12 al 17 de maig al Casal de Cultura

ALTRES

Cada dilluns a les 18 h, l’Hora del conte a la Biblioteca
Cada diumenge, d’11 a 14 h, Visites guiades al jaciment romà 
Mons Observans




