
A l’estiu, cap infant fora de joc
El Casal d’estiu, les colònies de l’Esplai Panda i els Casals Esportius que pro-

posen el Club de Futbol Montornès, el Club de Karate, el Club de Tennis, el 
Bàsquet Vila de Montornès i el Complex Esportiu Municipal conformen tot 
un ventall de possibilitats per als infants i joves durant els mesos d’estiu. 

L’Ajuntament dedicarà 10.000 euros a ajuts a les activitats per a les famílies 
que més ho necessitin. Les sol·licituds es podran presentar fi ns al 10 de juny al 
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament. En el cas de les colònies, el 
termini es perllonga fi ns al 27 de juny.
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• Farmàcia Balcells
 C. Federico García Lorca, 12
 Telèfon 93 568 08 99

• Farmàcia Fontcuberta
 Av. de l’Onze de Setembre, 7
 Telèfon 93 568 17 48

• Farmàcia Forn (la Bòbila)
 C. Major, 55
 Telèfon 93 568 83 30

• Farmàcia Moreno
 Av. de l’Onze de Setembre, 40
 Telèfon 93 544 41 80

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

farmàcies de guàrdia maig - juny
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crèdits

Us presentem la nova convocatòria de Plans d’Ocupació Local i renovem una 

any més el nostre compromís de prendre mesures per pal·liar les conseqüències 

de l’atur. La crisi continua i cada vegada són més les famílies que no disposen 

dels recursos per cobrir les seves necessitats bàsiques.

L’Ajuntament no pot fer front a totes les necessitats de llocs de treball que caldrien. Les causes de l’atur 

són estructurals i superen l’àmbit municipal, i no hem d’oblidar que té uns responsables, a qui no els 

preocupa el patiment dels treballadors i les classes populars. Des del govern local, no obstant, apostem 

per mantenir totes les mesures possibles que, junt amb la resta d’actuacions socials, permeten atendre les 

situacions més complicades i mantenir la cohesió social.

Novament adrecem les ofertes als col·lectius amb més difi cultats d’inserció laboral, ja sigui per l’edat, la 

baixa formació o les professions amb més atur. També es donarà prioritat a les persones amb responsa-

bilitats familiars o situacions socials més difícils.

Limitem les contractacions a un mínim de sis mesos i un màxim de nou, segons el projecte, com a perío-

de raonable per interrompre les situacions d’atur i distribuir els recursos de què disposem. Els sous s’ajusten 

al conveni de l’Ajuntament, segons categories, amb un percentatge per a formació. Aquesta formació és 

també molt important, per tal de millorar l’ocupabilitat dels participants, per la recerca posterior de feina.

Som conscients que aquestes convocatòries generen algunes alegries i esperances, però també moltes 

frustracions en les persones que no resultaran escollides. Assumim aquesta situació i pensem que cal 

mantenir els plans d’ocupació i la resta de polítiques actives contra l’atur, mentre sigui necessari.

Ni l’alcalde, ni cap regidor o regidora intervenim en la selecció del personal, només un equip tècnic valora 

els candidats i candidates, estrictament en funció del perfi l laboral i la situació familiar i social, utilitzant uns 

barems objectius establerts. D’aquesta forma garantim la igualtat d’oportunitats per a tothom.

José A. Montero. Alcalde

Nous Plans d’Ocupació Local 

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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En el marc de la commemoració del 83 
aniversari de la proclamació de la II Repúbli-
ca i a proposta de l’Associació “14 d’abril, re-
cuperem memòria per recuperar drets”, es va 
descobrir el 13 d’abril la placa que identifi ca 
amb el nom de la República la plaça situada 
a la confl uència del carrer Major, el passatge 
de l’Ajuntament i l’avinguda de l’Onze de Se-
tembre.

L’acte va comptar amb la presència del 
diputat d’Izquierda Unida al Parlament 
d’Andalusia i alcalde del poble sevillà de 
Marinaleda, Juan M. Sánchez Gordillo que 
va venir al poble convidat per l’Associació 
“14 d’abril”.

Tant ell com l’alcalde de Montornès, José 
A. Montero van participar també en un ac-
te organitzat per l’entitat sobre la reforma 
agrària a la II República i la d’avui amb les 
lluites de Marinaleda i el Sindicato Andaluz 
de Trabajadores (SAT). |

Montornès dedica una 
plaça a la República

L’Ajuntament demana a la 
Generalitat un conveni per 
fi nançar l’Escola Palau d’Ametlla

El Ple ha aprovat aquest mes de 
maig una moció per demanar a la 
Generalitat un conveni per fi nan-
çar la construcció del nou edifi ci 
de l’Escola Palau d’Ametlla i el re-
torn del deute pendent per l’Institut 
Marta Mata.

L’objectiu municipal és aconseguir per a 
l’Escola Palau d’Ametlla un compromís simi-
lar al que va permetre l’edifi cació de l’Institut 
Marta Mata. En aquest cas, també seria l’Ajun-
tament qui avançaria els diners per a la cons-

trucció del centre i l’ens autonòmic els aniria 
retornant de forma planifi cada. 

Fins ara, la Generalitat ha abonat al muni-
cipi dos pagaments per l’obra de l’Institut 
Marta Mata: el primer d’1.800.000 euros i el 
segon, ingressat a començaments de maig, 
1.203.759 euros. El deute pendent per aquest 
projecte és de 785.461 euros.

Es preveu que la construcció de l’escola 
tindrà un cost inferior al de l’Institut, que es 
va edifi car amb la previsió d’acollir, a més de 
l’Ensenyament Secundari Obligatori i el Batxi-
llerat, mòduls professionals. |

ACTUAL UBICACIÓ DE L’ESCOLA PALAU D’AMETLLA AL CARRER DE SANT ISIDRE

ACTE A LA PLAÇA DE LA REPÚBLICA, SITUADA AL DAVANT DE CAN SAURINA
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Nova col·laboració amb Cobega per 
fomentar la formació i l’ocupació

Una vintena de veïns del poble a 
l’atur participen en les sessions de 
formació i capacitació de Cobega 
que els permetrà incorporar-se a la 
borsa de treball de l’empresa per re-
forçar la plantilla durant les campa-
nyes d’estiu i d’hivern. El curs, amb 
pràctiques a la factoria, acabarà a 
fi nal de maig.

Aquest mes s’ha engegat la cinquena col-
laboració entre el Departament Municipal 
de Promoció Econòmica i Cobega. L’empre-
sa proporciona formació a veïns del poble a 

l’atur, que estan inscrits a la Borsa de Treball 
Municipal, sobre les línies d’envasament de la 
seva factoria i concretament en les àrees de 
processos, vidre i llaunes. S’inclou també la 
capacitació en la manipulació d’aliments i en 
la conducció de carretons elevadors.

L’objectiu, igual que en passades edicions, 
és contractar als participants que superen els 
exàmens de capacitació per a les properes 
campanyes.

La vintena de participants han estat es-
collits per Cobega a partir d’un grup de 60 
persones prèviament seleccionades per 
l’Ajuntament. |

BREUS

Dos joves veïns, Raúl Sánchez i Dani Raya, han 
creat amb el suport de l’Ajuntament la platafor-
ma www.montornesdigital.com perquè els co-
merços del poble puguin donar-se a conèixer i 
vendre els seus productes a través d’Internet. |

Montornès Digital, un 
portal de compres ‘on line’

El Departament Municipal de Promoció Eco-
nòmica amb la col·laboració de la Biblioteca 
ha organitzat 8 sessions per ajudar els veïns 
que es plantegen tirar endavant un projecte 
laboral propi. Es faran entre el 27 de maig i el 
19 de juny i tractaran matèries com la presen-
tació a inversors o el coneixement dels talents 
personals. La inscripció es pot fer a la Bibliote-
ca, al Departament de Promoció Econòmica 
o a l’Ofi cina del barri. El programa té el suport 
de la Generalitat i la Diputació. |

Formació i suport per
a l’emprenedoria

SESSIÓ DE FORMACIÓ A LA SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT

EL PROJECTE ES VA PRESENTAR AL MES D’ABRIL
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BREUS

Del 26 al 30 de maig es farà una campanya de 
recollida de llet, galetes i oli per al banc local 
d’aliments de Càritas. L’acció compta amb el 
suport del Departament Municipal de Serveis 
Socials. Hi haurà punts de recollida a les esco-
les, els instituts, les llars d’infants, la Biblioteca, 
l’Escola de Música, el Casal de Cultura, el Cen-
tre Infantil la Peixera, el Centre Juvenil Satèl·lit 
i l’Ajuntament. |

Llet, galetes i oli per al banc 
d’aliments de Càritas

Les places de Joan Miró, del Sorral i de la Pèr-
gola i el carrer de la Llibertat són els llocs es-
collits per a una prova pilot de remodelació i 
recuperació de l’espai públic. Es tracta del Pla 
Estel, un model que incorpora un tractament 
a partir de les necessitats de tots els usuaris i 
potencia la participació dels veïns i la minimit-
zació del cost econòmic. |

Noves maneres per reformar 
i recuperar l’espai públic

El PTT es comença a preparar per 
al proper curs 2014 - 2015

Els joves interessats a participar en 
el proper curs del Pla de Transició al 
Treball (PTT) ja poden informar-se 
sobre el programa que s’imparteix a 
les instal·lacions de la Masia del Molí i 
que presenta dos perfi ls professionals: 
Fabricació mecànica i Hoteleria. 

El Pla de Transició al Treball s’adreça a joves 
d’entre 16 i 21 anys que no tenen el GESO i 
que volen treballar o cursar posteriorment un 
cicle formatiu de grau mitjà.

El PTT ofereix formació professional gratuï-
ta per a auxiliar d’Hoteleria, de Cuina i Serveis 

de restaurant i de Bar, i per a auxiliar de Fabri-
cació mecànica.

Un cop acabat el programa, els participants 
en el mòdul de Fabricació mecànica poden 
treballar en tallers de torners, en la cons-
trucció d’estructures metàl·liques, serralleria, 
manteniments industrials o en tallers me-
cànics d’automòbils. En el cas dels alumnes 
d’Hoteleria, poden desenvolupar feines en un 
bar, en un restaurant, en un hotel o en empre-
ses d’alimentació col·lectiva.

Les classes del PTT comencen al setembre 
i acaben al juny. Les pràctiques a empreses 
s’inicien al març. |

ALUMNES DEL MÒDUL DE FABRICACIÓ MECÀNICA DEL PTT

FOTO CEDIDA PEL PTT
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Es posen en marxa tres zones 
d’esbarjo per a gossos

Els tres espais s’han habilitat al car-
rer de les Tres Creus, a la confl uèn-
cia dels carrers de Carles Riba i Can 
Parellada i al carrer de l’Alzina.

Els propietaris de gossos ja disposen de tres 
àrees habilitades al municipi per poder-los 
dur deslligats. Un dels espais, d’uns 370 me-
tres quadrats, s’ha senyalitzat i tancat al carrer 
de les Tres Creus, al camí d’ascens cap el jaci-
ment Mons Observans. Un altre, s’ha situat als 
terrenys que hi ha entre els carrers de Carles 
Riba i de Can Parellada i el tercer al carrer de 
l’Alzina, prop de Can Coll. L’Ajuntament ultima 

l’habilitació d’una zona més a l’avinguda d’Er-
nest Lluch.

En aquests espais, els gossos poden anar 
sense lligar, exceptuant el cas de gossos pe-
rillosos. La senyalització indica els usos per-
mesos i recomanacions com el fet d’evitar les 
joguines perquè no hi hagi confl ictes entre 
mascotes.

La posada en marxa d’aquestes zones és 
una de les accions complementàries a la mo-
difi cació de l’Ordenança reguladora de tinen-
ça d’animals. Durant les darreres setmanes se 
n’ha fet difusió de forma intensiva a través de 
la campanya cívica “Fem net”. |

BREUS

Una vintena de persones van participar el 10 
de maig en el Fem dissabte!, una jornada orga-
nitzada per l’Associació Hàbitats - Projecte Rius. 
dedicada a la neteja de la llera dels rius. Ha estat 
la cinquena vegada que Montornès col·labora 
en aquesta iniciativa que, enguany, s’ha dut a 
terme simultàniament a 23 municipis catalans 
i a nombrosos pobles i ciutats europees en el 
marc de la campanya Let’s Clean Up Europe! |

Els veïns tornen a “Fer 
dissabte” al riu Mogent

L’Ajuntament ha posat en marxa un nou 
servei de suport familiar per a mares amb 
infants de fi ns a 4 anys. Es tracta d’un espai 
d’intercanvi ubicat al Centre Infantil la Peixe-
ra i conduït per una educadora social que els 
facilita suport en la tasca de criança dels fi lls. 
Hi col·laboren puntualment professionals en 
pediatria del Centre d’Atenció Primària i altres 
tècnics municipals. |

Més treball preventiu amb 
la primera infància

ÀREA HABILITADA AL CARRER DE LES TRES CREUS

Dona’t a conèixer!
Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem
654 368 974
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Les dones, protagonistes
del seu benestar

Durant el mes de maig es desenvolupa 
el programa “Maig, mes de la salut de 
les dones”, organitzat per la regidoria 
de Polítiques d’Igualtat amb la col-
laboració d’entitats i altres departa-
ments municipals.

Informar i sensibilitzar la població sobre te-
mes de salut que afecten de manera especial 
les dones és l’objectiu general del programa 
que anualment posa en marxa l’Ajuntament 
sota el lema “Maig, mes de la salut de les do-
nes”. Aquest any, a més, incideix especialment 
en la importància que les dones tinguin la 
capacitat de decidir sobre totes les interven-

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

Aquesta publicació que fem els veïns 
de Can Parera, gràcies al nostre Ajunta-
ment, és per fer-vos saber que ja existeix 
una associació de veïns de Can Parera. 
Mai n’hi havia hagut cap, però vam co-
incidir vuit persones amb interès per 
crear-la i, parlant diverses vegades, vam 
decidir posar-la en marxa per poder fer 
millores al barri. A més pensem que, tot 
i haver-hi el col·legi Can Parera, la Biblio-
teca i Centre de Salut els veïns d’aques-
ta zona estàvem una mica exclosos del 
poble. Aquests són alguns dels motius 
pels quals hem muntat l’actual AAVV 
Can Parera. 

A dia d’avui ja som 50 socis i esperem 
ser-ne molts més, ja que hi ha molts pro-
jectes per al barri, dels quals en gaudirà 
tot el poble de Montornès. 

Demanem la vostra col·laboració per 
portar a terme les nostres iniciatives; de 
moment l’Ajuntament ens està ajudant 
molt, ja hi hem tingut diverses reunions 
molt favorables i agraïm l´ajuda al Con-
sistori.

Si hi ha algú que estigui interessat a 
formar part de l’associació pot adreçar-
se a la nostra seu provisional que és el 
Bar Granada de Can Parera on podrà per 
fer-se’n soci.

Una salutació cordial per a tots els 
veïns de Montornès. Us hi esperem, ja 
que creiem que entre tots podem fer un 
Montornès millor. 
Correu: a.vecinos.canparera@gmail.com

Pedro Amado, secretari de 
l’Associació de Veïns de Can Parera

Hola, veïns de 
Montornès

ACTE ORGANITZAT PER AFIBROMON AL DAVANT DE L’AJUNTAMENT

El programa continua...

cions que afecten el seu cos i la seva ment.
El Dia Mundial de la Salut de les Dones, que 

es commemora el 28 de maig es durà a terme a 
l’Ajuntament una taula rodona dedicada al dret 
de les dones a decidir sobre la seva salut men-
tal i reproductiva. Aquest mes també s’ha orga-
nitzat una exposició sobre sexualitat adreçada 
especialment al jovent, tallers i activitats per a la 
gent gran i per a la ciutadania en general.

El programa es va obrir, el 12 de maig, Dia 
Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de fa-
tiga crònica, amb la lectura d’un manifest, una 
demostració de dansa i una caminada organit-
zades per l’entitat local de persones que patei-
xen aquestes malalties, Afi bromon. |

El CAP informa: Com demanar hora a través de Internet 

El dilluns,19 de maig, al taller d’informàtica del Casal de la Gent Gran Nord.
El dijous, 22 de maig, al taller d’informàtica del Casal de la Gent Gran Centre.

Taula rodona. El dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos

El dimecres, 28 de maig. Dia Mundial de la Salut de les dones.
A les 18.30 h, a la Sala d’actes de l’Ajuntament. 
Amb la presència d’una llevadora, una ginecòloga i una psicòloga.

Exposició: “Sex o no sex”

Del 16 al 24 de maig a la Galeria de Can Xerraca.
Horari: de dc. a ds. De 18 a 20.30 h. També visites concertades.

Campionat de futbol sala femení

Diumenge, 8 de juny. A partir de les 9 h, a l’Escola Marinada
Poden participar dones majors de 12 anys
Inscripcions: Ofi cina del barri, Centre Juvenil Satèl·lit, PIDCES i Casal de Cultura fi ns al 2 de juny

Caminada i visita guiada pels voltants de Montornès.

Dilluns, 16 de juny (Activitat adreçada a la gent gran)
Sortida a les 9.30 h des de la porta de l’Ajuntament
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ELS PARTICIPANTS OPINEN SOBRE...

Se trabaja muy a gusto y 

bien con los compañeros 

que tengo y eso es importante. Ha sido un con-

trato de 6 meses. Yo antes sólo tenía una ayuda 

familiar y después de esto no sé que pasará, pero 

trabajar durante unos meses ha sido una buena 

ayuda.

JOSÉ RAMÓN ALFARO 
VELA
PINTOR

Totalmente positiva yo estaba a punto de buscar 

trabajo en otra comunidad en el momento en que 

me llamaron. Me ha aportado bastantes conoci-

mientos en el campo de la jardinería, en el que ya 

había trabajado y mucha más experiencia.

AUGUSTO MOLINA 
MARTÍN
JARDINER

Una cosa es la experien-

cia y otra la aportación 

económica que todos 

necesitamos para vivir. Trabajar de conserje me ha 

ayudado a tener más experiencia. Anteriormente 

ya había estado como monitor de tiempo libre. 

Esto me permite seguir teniendo contacto con la 

gente. Es una pena no poder repetir.

JOSE LUÍS MANZANO 
DOMÍNGUEZ
CONSERGE

En mi casa llevábamos 

ahogándonos 4 años o 

más. Cuando me ofreci-

eron esto fue como si me tiraran un salvavidas. 

Ha sido muy enriquecedor, estupendo y un respiro 

para mi familia. Además, con la formación a 

ver si encontramos una salida después de esto y 

salimos de esta situación.

CRISTINA ROJO 
MATILLAS
BRIGADA DE SERVEIS SOCIALS

La experiencia es muy 

positiva. Yo llevaba 33 

años trabajando como 

pintor y ahora estaba sin ayudas y en el paro. 

Esto ha supuesto para mí una salida para cubrir 

gastos y salir del atolladero psicológico en el que 

estaba. Ahora no sé qué pasará. La perspectiva no 

es muy halagüeña.

BERNARDO 
GONGORA ROMERA
PINTOR

Muy buena experiencia 

para mí. Yo venia de una 

situación muy difícil y 

este trabajo me ha dado 

mucha fuerza. Nos han dado formación y eso 

nos ayuda y también va bien. Además, creo que 

este trabajo tendría que seguir haciéndose. Es 

benefi cioso tanto para el que lo hace como para 

el que lo recibe.

M. JOSEFA RUBIALES 
ROMERO
BRIGADA DE SERVEIS SOCIALS

¿Quina ha estat la seva experiència en el Pla Ocupacional?

Dona’t a conèixer!
Anuncia’t al

Truca’ns i t’informarem
654 368 974

Es renoven els Plans d’Ocupació Local per ajudar a alleugerir l’atur
L’Ajuntament engegarà durant les properes setmanes la 
segona convocatòria dels Plans d’Ocupació Local (POL), 
un programa concebut per ocupar veïns de Montornès en 
situació d’atur que travessen per greus difi cultats econò-

miques i socials. Igual que en la darrera edició, el Consis-
tori farà contractacions temporals per a feines d’interès 
general i social. A l’edició de l’any passat, 30 persones van 
treballar en 17 projectes d’actuació municipal.

L’Ajuntament ha decidit donar continu-
ïtat als Plans d’Ocupació Local amb una 
nova convocatòria que es posarà en marxa 
les properes setmanes. Aquest any 2014 
s’oferiran una trentena de llocs de treball. 
L’objectiu dels POL és poder ajudar a alleu-
gerir la difícil situació d’algunes famílies 
del poble.

Igual que en la primera edició del pro-
grama, el Consistori assumirà en solitari 
la despesa de les contractacions que en 
aquesta ocasió supera els 429.000 euros.

Els benefi ciaris seran escollits mitjançant 
un procés de selecció. Els candidats hau-
ran de ser usuaris del Servei d’Ocupació 
Municipal i estar inscrits a les Ofi cines de 
treball com a demandants d’ocupació. 

Algunes de les persones contractades FEINES DE PINTURA EN EQUIPAMENTS

TREBALLS DE CONDICIONAMENT I D’ARRENJAMENT A LES LLARS DE LES PERSONES QUE HO NECESSITEN

treballaran en projectes com el de suport ali-
mentari per a infants i persones grans sense 
recursos; el dedicat al manteniment d’instal·-
lacions municipals; el de la millora de l’espai 
públic o el de consolidació del Banc del temps. 
Altres, faran feines de subaltern en equipa-
ments o bé reforçaran serveis municipals.

Els contractes tindran una durada de 6 o 9 
mesos en funció dels projectes, 15 en total.

Els POL de 2013 també van donar feina a 
30 persones
Per a les contractacions de la primera edició 
dels POL, que encara s’està desenvolupant, 
es va revisar el perfi l de 600 candidats de la 
Borsa de Treball Municipal, es van fer 460 en-
trevistes i el tribunal dels processos selectius, 
format per tècnics municipals, va valorar 167 
aspirants.

Els POL 2013 han donat feina a 4 pintors, 2 
jardiners, 1 auxiliar de biblioteca, 5 subalterns, 
7 manobres i paletes, 3 auxiliars administratius 
i 4 persones que formen una brigada dedica-

da a neteges de xoc i a petits arranjaments 
a les llars de gent gran que ho necessita i a 
famílies en risc d’exclusió social. 

Se sumen al grup 2 agents de la via pública 

que van ser les encarregades d’informar sobre 
la campanya Femnet i van dur a terme una 
enquesta sobre la percepció del veïnat en re-
lació al civisme.|
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FRAGMENT DEL CORREGIMIENTO DE MATARÓ. OLEGUER TAVERNER I ARDENA. 1716. 28,5 X 37,5 CM. ICC.

Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

El fi nal de la Guerra de Successió, ara fa 300 
anys, va suposar la total supressió de les ins-
titucions polítiques i administratives de Ca-
talunya. Felip V, investit amb el dret de con-
questa, imposà una Nova Planta al 1716. 
L’administració borbònica es va cuidar de 
modifi car també l’estructura territorial amb 
la introducció de tretze corregiments en 
substitució de les vegueries.

Un cartògraf de la nissaga dels Montornès
L’encarregat de dibuixar els nous plànols 

dels corregiments va ser, precisament, l’he-
reu de la nissaga dels Montornès, un dels 
cartògrafs més importants que mai ha 
tingut Catalunya i que, a més, va ser coro-
nel de cavalleria a les ordres de Felip V. Es 
deia Oleguer Taverner i Ardena, comte de 
Darnius (1661-1727), propietari de la Torre 
Tavernera que avui és seu del Golf de Vallro-
manes, casalot on hi devia viure de forma 
intermitent.

El noble Oleguer Taverner va cartografi ar 

tots els corregiments amb una precisió i 
un detall admirables que evidencien que 
coneixia molt bé el territori i que no es va 
limitar a copiar, com era habitual a l’èpo-
ca, els mapes que ja existien. Aquest és el 
plànol del corregiment de Mataró que es 
conserva a l’Institut Cartogràfi c de Cata-
lunya, dibuixat i acolorit a mà, exemplar 
original i únic, del qual mai se’n va fer una 
edició impresa. 

El petit poble de Montornès pertanyia 
al corregiment de Mataró, una demarcació 

molt gran que s’estenia per la costa 
des de Badalona fi ns a Caldes d’Estrac, 
i per l’interior anava des d’Olesa fi ns al 
Montseny. A l’entorn de Montornès, 

llegim els llocs de Monmeló, Lo Recó, 
Lo Reval, Vilanova, Sant Fost, Marture-
llas i Vallrromanas. Les derivacions del 
Camí Ral estan en vermell i els rius El 
Congost i Mogent que confl ueixen al 
Besós, en color blau. Tot són llocs que 
Taverner, descendent dels Montor-
nès, segur que coneixia bé. |

El noble Oleguer Taverner 
va cartografi ar tots els 
corregiments amb una 
precisió i un detall admirables 
que evidencien que coneixia 
molt bé el territori
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LLEGENDES DE LA REMENÇADA

La Paula no va anar mai a l’escola, però 
va rebre de la mare bons coneixements 
sobre la preparació de pomades, emplas-
tres i xarops amb herbes remeieres de vir-
tut provada.

Els metges de la Torrassa tenien un gran 
respecte als coneixements de la Paula i so-
lien fer cas de les seves opinions, ja que els 
malalts guarien abans amb els remeis de la 
vella que no pas amb els que ells venien.

El mateix amo cridava la Paula a la Torras-
sa, de vegades, però només per atendre les 
malalties de les bèsties. Al noble senyor de 
Montornès li hauria semblat indigne posar-
se en mans d’una pagesa analfabeta.

L’únic que parlava malament de la Paula 
era mossèn Benedicte, el rector de la Tor-
rassa. Per a ell, era Déu qui curava les malal-
ties, i no les herbes; per això aconsellava els 
malalts que desconfi essin de la vella i con-
fi essin en les oracions. Per al rector, la vella 
era una mitja bruixa. No havia mai arribat a 

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

La llegenda de Paula, la Remeiera

vegada, la remeiera podrà arribar a temps 
de salvar-li la vida.

Sort van tenir de la vella Paula els com-
batents remences el 4 de gener del 1485, 
quan la vella va atendre els ferits de la ba-
talla de Montornès amb l’ajuda de moltes 
dones del poble. |

DIBUIX DEL PERSONATGE D’AUSIÀS BERTRAN

Autor: Xavier Bertran

acusar-la de tenir tractes amb el Dimoni, però 
la sospita sempre era present.

Per descomptat, qui més confi ança tenia 
en la vella Paula eren les dones de Montornès, 
a les que ajudava en els embarassos i parts. 
Quan s’acostava un naixement, la primera 
mesura de la vella era bullir aigua i escaldar 
els llençols, perquè l’aigua bullent tenia una 
virtut sorprenent d’allunyar les febres que 
s’enduien tantes mares.

A la Remençada
Els remences apaguen l’incendi dels pallers 
de l’amo, però l’Anton, el fi ll de la Núria moli-
nera, ensopega i cau sobre les brases roents. 
Quan rescaten el xicot, ja és tard; les crema-
des són tan generals que els remeis de la Pau-
la no hi poden fer res.

Els soldats de la Torrassa veuen que en 
Mateu Tacó, l’amic d’en Bartomeu Sala, ha 
escapat de la venjança de l’amo, i castiguen 
la seva dona amb una pallissa brutal. Aquesta 

Les empreses, 
compromeses amb la 
cultura i el patrimoni

Les principals empreses amb seu a Montor-
nès han fet aportacions per tirar endavant di-
versos projectes culturals i patrimonials al po-
ble. Henkel és un dels principals col·laboradors 
amb una contribucíó de 80.000 euros per al 
projecte de recuperació del Castell de Sant 
Miquel i de 20.000 euros per al musical La Re-
mençada que s’estrenarà el 7 de juny.

Les empreses Durero, Cobega i El Corte 
Inglés han aportat 5.000 euros cadascuna a 
aquest espectacle, que es representarà en 
moviment a l’aire lliure, i que compta amb la 
participació de més d’un centenar d’actors, 
tècnics i col·laboradors. Lucta hi aportarà 
3.000 euros i Sumitomo, 1.000.

Cal dir que Lucta també ha fet una aporta-
ció de 2.000 euros per a la reedició de 5.000 
nous exemplars del llibre Petita Història de 
Montornès. |

El Casal i les colònies, un clàssic 
de l’estiu per a infants i joves

El Casal d’Estiu es desenvoluparà enguany a 
l’Escola Marinada del 30 de juny a l’1 d’agost. 
La proposta manté els serveis optatius d’aco-
llida, de menjador i d’autocar que es concre-
taran en funció de la demanda.

Les inscripcions es podran fer del 19 de 
maig al 5 de juny a l’Ofi cina d’Atenció Ciuta-
dana i al Centre Juvenil Satèl·lit.

D’altra banda, l’Esplai Panda s’ocuparà per 
32a vegada de les colònies d’estiu que tindran 

ACTIVITATS DEL CASAL D’ESTIU

LES EXCURSIONS, PART FONAMENTAL DE LES COLÒNIES

lloc del 26 de juliol al 2 d’agost a la Casa Mas 
Suro del poble de Sant Gregori a la comarca 
del Gironès. Hi podran participar infants des 
de P5 fi ns a 2n d’ESO. Les inscripcions comen-
çaran el 31 de maig i romandran obertes fi ns 
a exhaurir les 50 places disponibles. Els ajuts 
que atorga l’Ajuntament a les famiílies per al 
Casal es podran demanar fi ns al 10 de juny i 
els de les colònies fi ns al 27 de juny. |



12 Maig 2014| Esports i gent |

Les entitats esportives i el CEM 
tornen a omplir de lleure l’estiu

BREUS

En un any i mig de vida el Triatló Montornès 
ha fet una progressió meteòrica. El 3 de maig 
es va proclamar campió d’Espanya de Duatló 
Cros per equips i va aconseguir l’11a posició en 
el Campionat de Catalunya de Triatló. El club 
culmina una gran temporada en què ha assolit 
el subcampionat de la 2a divisió de Duatló de 
carretera on competien 86 equips. La propera 
campanya lluitarà a primera amb els millors. |

El Triatló Montornès, 
Campió d’Espanya de 
Duatló Cros

Un centenar de nens i nenes d’entre 10 i 13 
anys van participar el 19 d’abril en el Primer 
Torneig solidari Golejada a la pobresa organit-
zat per l’Associació Esportiva Montornès de 
Futbol Sala. Van ser 12 hores de competició 
en què cada participant i cada espectador va 
aportat dos quilos d’aliments, preferentment 
llet i galetes, per a Càritas de Montornès. |

Solidaritat i esport en el 
I Torneig “Golejada a la 
pobresa”

Ajuts per a les famílies

Les sol·licituds d’ajuts per a les activi-
tats es podran presentar fi ns el 10 de 
juny al Departament de Serveis Socials 
de l’Ajuntament. Més informació: www.
montornes.cat i al Departament de Ser-
veis Socials.

Campus d’estiu del Club de Futbol 
Montornès. Del 25 de juny al 25 de juliol, 
de 9 a 13.30 h. Per a infants de 4 a 15 anys. 
Inscripció fi ns al 20 de juny, de dl. a dv., de 
17.30 a 20.30 h. Ofi cina del CF Montornès o 
bar del Camp de futbol. Gran Vial, 3. Telèfon 
651549667, cfmontornes@yahoo.es

II Campus d’estiu Club de Bàsquet Vi-
la de Montornès. Del 25 de juny a l’1 
d’agost, de 9 a 13.30 h. Per a nascuts entre 
1997 i 2009. Inscripció fi ns al 16 de juny, els 
dl., dc. i dv. de 17.30 a 19 h. Ofi cina del club. 
Zona Esportiva Municipal. Gran Vial, 3. Telèfon 
687017357 – 675845277.

Campus Esportiu del Complex Esportiu 
Municipal. Del 30 de juny a l’1 d’agost, de 
9 a 13 h. Per a infants i joves de 3 a 16 anys. 
Inscripció fi ns al 24 de maig, residents i abo-
nats. A partir de 27, obertes fi ns a exhaurir 
places. Ofi cina del CEM. Gran Vial, 3. Telèfon 
935686907 direccio@cemmontornes.com.

Casal d’estiu, esport i lleure del Club Kara-
te Montornès. Del 30 de juny a l’1 d’agost, 
de 9 a 14 h. Per a infants de 3 a 14 anys. Inscrip-
ció fi ns al 6 de juny. Sala de Karate. Zona Espor-
tiva Municipal. Gran Vial, 3. Telèfon 670038621 
- 661533628, ckaratemontornes@hotmail.com

Campus d’estiu del Club Tennis Montor-
nès. Del 30 de juny a l’1 d’agost,. de 9.30 a 14 
h. Per a infants i joves de 6 a 18 anys. Inscripció 
fi ns al 6 de juny, de dl. a dv., de 18 a 20 h. Pis-
tes de tennis. Zona Esportiva Municipal. Gran 
Vial, 3. Telèfon 617951705 tennismontornes@
hotmail.com.
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Trenquem per construir

Arriben les eleccions europees, un primer assalt 

per tombar els poders d’Europa liderats per Merkel, 

Draghi i Durão Barrosso, entre d’altres, que formen la TROIKA, que han 

passat a controlar i intervenir països com Grècia, Irlanda, Portugal, Xipre 

o Espanya en nom dels mercats, el deute i la unió monetària.

La TROIKA és el resultat de les polítiques europees del tractat de Maas-

tricht dels anys 90 impulsat per la dreta neoliberal que, més que treballar 

per la unitat dels pobles i les polítiques socials, ha creat una Europa 

dividida entre nord i sud, amb poder econòmic per a uns i servitud per 

als altres, ara en diuen l’Europa de dues velocitats.

Són anys de patiment per a moltes famílies, veient com les decisions 

d’Europa amb la complicitat dels governs com els de Mas, Zapatero 

i Rajoy que els han seguit el joc, els deixaven en la pobresa extrema, 

sense casa, feina ni serveis públics. Han dut a la desesperació a moltes 

persones i això és un risc amb la pujada arreu de l’extrema dreta i els 

populismes. 

Precisament perquè amb la crisi les desigualtats són més evidents, 

cal plantar cara; la mateixa voluntat de canvi que es va imposar a 

Montornès, per fer polítiques per a les persones i garantir serveis públics, 

cal portar-la a Europa guanyant aquest primer assalt per defensar drets 

i llibertat, trencar i fer fora la TROIKA, per la nostra dignitat. Només amb 

una esquerra forta, de les persones senzilles, dels treballadors/es dels 

pobles d’Europa serà possible.

Lo que esta en juego

La crisis va menguando y sabemos que no para todos 

con la rapidez que sería necesaria, pero lo cierto, es que 

comienza a verse algo de respiro en la economía. En cambio aquí, con 

la necesidad que tienen las familias en Montornés en busca de empleo, 

¿qué esta pasando? A esa izquierda que se le llena la boca y después, 

poca cosa hace cuando hay dinero para ello, como; elaborar entre otros, 

un plan de empleo, programas, proyectos específi cos al colectivo más 

castigado, a los mayores de 45 años, sobre todo mujeres. La creación del 

Consejo económico y social, ¿para cuándo? Es una herramienta nece-

saria para coordinar empleo, promover la formación con las empresas 

directamente, para saber cuáles son sus necesidades reales, ayudas 

sociales, etc. Todo ello, fi jado en un calendario de acción urgente. ¿Al-

guien sabe qué medidas están aplicando? Su hoja de ruta , ¿dónde esta? 

Parece que sus movimientos son desde la barrera, les estamos pidiendo 

continuamente acción YA.

Si nos vamos a la política nacional que nos afecta a todos/as, ¿qué 

hubiera pasado si las medidas urgentes no deseadas y al mismo tiempo 

tan criticadas que se vio obligado a tomar el presidente Rajoy, no se 

hubieran aplicado? Cuando era un barco que iba a la deriva, miles de 

fl echas envenenadas entraron por todos los despachos de los ministeri-

os, ¿qué han hecho otros gobiernos de diferentes colores?

Juntos hemos ganado la partida del continuo “check mate” ahora 

nos espera otra partida diferente, pero clave, la del 25 de mayo, “Eleccio-

nes Europeas”. Tu decides!

Montornès mereix més...

No s’espantin lectors, però sí, tenien raó: Montornès 

es mereix més.

Més per als joves: tantes crítiques rebudes i ara que governen, no fan 

res. Es deia als joves: “Sou la peça que falta”... i continua faltant. No s’ha fet 

absolutament res per a ells més que demanar el seu vot, i si mirem la web 

de joventut i consultem el Pla jove, veurem que la darrera assemblea jove 

es va fer el 2012... S’ho deuen estar pensant.

Més per al “Montornès Viu”: ens deien que era car i que estava mal 

fet... Només han canviat el format. Això si, l’ encarreguen a una empresa 

externa que es queda amb els guanys de la publicitat... Ah! I per reactivar 

l’economia del poble, l’ imprimeixen en una impremta de fora del munici-

pi... s’ho deuen estar mirant.

Més per a la tele: Ara sembla que Vallès Visió és el no va más... Al man-

dat passat tot era dir que Vallès Visió no servia per a res i ara resulta que 

és un mitjà de proximitat indispensable. És el que fa ser vicepresident del 

Consorci Teledigital Mollet, no?

Més per al Palau d’Atmella: “Alto!” Fora conyes. Deixem-nos estar de 

mentides i no enganyem el poble dient que amb la construcció d’una pista 

poliesportiva valorada en més de 900.000 euros ja comença la construcció 

de l’escola. Prou excuses de competències que aquest és un tema molt seriós 

i no cal enganyar ningú amb aquests temes. Caldrà que tornem a sortir al 

carrer per reclamar coherència en les inversions municipals i aconseguir una 

nova escola per al municipi?

Montornès encara mereix molt més.

Programa de rehabilitació d’habitatges

Convergència i Unió vol aportar per al nostre municipi 

un projecte que promou la rehabilitació d’habitatges 

buits (gran majoria d’habitatges que han estat expropiats) gràcies a 

un conveni entre els propietaris i l’Ajuntament, el qual assumeix el cost 

i la direcció de les obres a canvi d’una cessió temporal dels propietaris. 

Durant aquest temps, el habitatges són cedits, com a habitatges socials, 

a famílies amb difi cultats econòmiques o a joves. Finalitzat aquest 

període, l’habitatge es retorna als seus propietaris en bones condicions. 

Aquest programa és un projecte interdisciplinari en què intervindrien 

Serveis Socials, Joventut, Urbanisme i Foment d’ocupació. Amb aquest 

programa podem resoldre tres problemes: en primer lloc, es podria aten-

dre la demanda d’habitatge social, en segon lloc s’activaria la formació i 

alhora l’ocupació dels nostres joves, que sota la supervisió dels professio-

nals, farien la rehabilitació del habitatges, i en tercer lloc es recuperarien 

habitatges degradats frenant la decadència de la zona. Val a dir que 

aquest programa està consolidat des de l’any 1991 als ajuntaments 

governats per CIU. Si l’actual equip de govern no desenvolupa aquest 

programa, CIU el portarà en els seu programa electoral de les properes 

eleccions municipals.

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

| 24 de maig |
Matinal de natura.
Observació d’ocells, anellat i tallers 
A partir de les 9 h a l’av. d’Ernest Lluch (vora del riu)

| 25 de maig |
7a Trobada de vehicles clàssics i mercat de recanvis
Des 9 a 14 h , a la pl. de Pau Picasso

Taller de fotogra� a sobre geologia al turó de les Tres Creus 
A partir de les 11 h a Mons Observans

| 30 de maig |
Teatre amb els grups del CJ Satèl·lit i el CI la Peixera.
Projecció del documental de l’elaboració del mural del 50è aniver-
sari de Montornès Nord.
A les 18 h, a l’EC Montbarri

| 31 de maig |
Cloenda de les activitats esportives extraescolars
De 9 a 13.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports

Musical: “Fes-ho realitat!”
A les 18 h, a l’EC Montbarri

| 7 DE JUNY |
GRAN ESTRENA DEL MUSICAL LA REMENÇADA
A partir de les 18, des de la plaça dels Remences a la plaça 
de Pau Picasso

| 8 de juny |
Campionat de futbol sala femení
(per a noies a partir de 12 anys) Inscripcions fi ns al 2 de juny, a 
l’Ofi cina del Barri, CJ Satèl·lit, PIDCES i Casal de Cultura
A partir de les 9 h a la pista de l’Escola Marinada

| 12 de juny |
Festa de � nal de curs del Casal de Cultura i de-
mostració de tallers
A les 18.30 h, al Casal de Cultura

| 13 de juny |
Cinefòrum del CEMV
A les 22 h, a Can Xerracan

| 14 de juny |
32a Mostra de comerç al carrer
De 10 a 20 h, als carrers Major, Riu Mogent i Jacint Verdaguer

Visita guiada de la lluita veïnal i obrera en el franquisme i la 
transició a Montornès Nord
A les 11 h. Sortida de la pl. del Poble i arribada a Can Saurina

Balla Montornès 2014
A les 21 h, a la pl. de Pau Picasso

EXPOSICIONS

Esc@les d’art
Fins al 2 de juny a la Biblioteca

Tallers creatius de fang (escoles)
Del 27 al 30 de maig a Can Xerracan

Projecte “Cuinant”
Del 4 al 20 de juny a Can Xerracan

ALTRES

| Durant tot el mes |
“Maig, mes de la salut de les dones”

| 24 i 31 de maig |
Bingo solidari i recollida d’aliments
A les 18 h, al local de la Penya Madridista (c. de Joan XXIII, 9)




