
La Remençada
irromp amb força

Prop de 4.000 persones van seguir l’espectacle musical en moviment que 
recrea la batalla de la Guerra dels Remences lliurada a Montornès el 1485. Tres 
anys de feina i l’esforç, voluntat i entrega de més de 300 voluntaris entusias-
tes van fer possible el 7 de juny la posada en escena d’un espectacle sense 

precedents al poble cridat a convertir-se en una cita anual de referència en 
el panorama cultural català. Les grades, situades a la plaça de Pau Picasso, es 
van omplir per presenciar amb emoció el moment àlgid del muntatge amb 
la batalla de la revolta i la victòria remença sobre l’exèrcit de la Diputació.
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UN MOMENT DE LA REVOLTA REMENÇA A LA PLAÇA DE PAU PICASSO
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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 juliol - agost
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crèdits

La primera edició de La Remençada ha estat un gran èxit col·lectiu que ens 

omple a tots d’orgull de ser veïns i veïnes de Montornès. L’emoció que tothom va 

sentir, gaudint d’una excel·lent representació i captant l’esperit d’un projecte tan 

magnífi c, serà inoblidable.

Tenien raó els impulsors d’aquest projecte quan somiaven que era possible posar en marxa una 

representació teatral de molta qualitat, amb un text en vers complex i molt bo, i una música colpidora 

adaptada perfectament als continguts de la història. Mai estarem prou agraïts a Xavier Bertran i a totes 

les persones que s’hi han implicat.

Tenien raó quan confi aven que era possible engrescar moltes persones i entitats, per fer d’actors i 

actrius, col·laboradors o tècnics. Han estat centenars les persones, i milers les hores dedicades als assajos i 

a tota l’organització: cosir els vestits, preparar els materials, fer difusió, preparar decorats... Estaven segurs 

que tothom es faria seu el projecte i se n’enamoraria, i ha estat així.

També pretenien aconseguir el patrocini d’empreses del municipi i això ha estat possible i se’ls ha 

d’agrair molt. Volien implicar els comerços, bars i restaurants i també ha estat així. Com no destacar la 

coca de La Remençada!, una delícia pensada per a l’ocasió i que, sens dubte, ha d’esdevenir un clàssic.

Van idear un espectable itinerant per diferents places del poble perquè volien que també els espais tin-

guessin un protagonisme i, sobretot, implicar el públic en una experiència viscuda i sentida des de l’inici 

fi ns al fi nal, sempre pensant que tothom hi pogués gaudir i estar còmode. El resultat ha superat totes les 

expectatives d’assistència i de posada en escena.

Queda per endavant el darrer somni de consolidar La Remençada com un espectacle anual de refe-

rència, que vagi creixent en organització i qualitat, difusió i coneixement per tothom, que posi Montornès 

en un lloc destacat en el mapa de la cultura de Catalunya. El llistó s’ha posat molt alt el primer any. Cal 

continuar somiant i treballant plegats.

Moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies a tothom que ho ha fet possible. La Remençada fa història.

José A. Montero. Alcalde

Gran èxit de La Remençada

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 d’ESTIU:
de  l’1 de juliol � ns al 31 d’agost,
de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Avinguda de la Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70
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Fins a un miler d’alumnes, segons la diag-
nosi realitzada per la Diputació de Barcelona, 
poden ser els destinataris del projecte d’FP 
Dual compartit pels municipis de la Manco-
munitat del Galzeran (Montornès del Vallès, 
Vilanova del Vallès, Martorelles, Sant Fost de 
Campcentelles, Santa Maria de Martorelles i 
la Llagosta). Atenent les característiques del 
teixit industrial, l’informe assenyala la logísti-
ca, la química i les arts gràfi ques, com els tres 
àmbits formatius amb una major possibilitat 
d’implantació.

A fi nals de maig es va fer la presentació, 
convocant les empreses i organitzacions més 
signifi catives del territori. Hi van assistir l’alcal-
de de Montornès, José A. Montero, alcaldes i 
representants de les poblacions participants i 
tècnics de la Diputació i de la Generalitat, que 
és qui haurà de validar el projecte. 

La implicació de les empreses, fonamental
L’FP en modalitat Dual requereix una vincula-
ció directa del teixit industrial en la formació 
de l’alumne, recuperant la fi gura de l’apre-
nent i posant l’èmfasi en els aprenentatges 
més pràctics.

L’objectiu és facilitar la inserció laboral dels 
alumnes en la mateixa empresa que els ha 
format.

Una demanda històrica
En el cas de Montornès, la posada en marxa 
de mòduls professionals donarà resposta a 
una demanda històrica de moltes persones 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A L’EMPRESARIAT

Montornès i la Mancomunitat el Galzeran 
impulsen la Formació Professional Dual
Segons un estudi de la Diputació, la Formació Professio-
nal Dual podria arribar a un miler d’alumnes en l’àrea 
dels sis municipis de la Mancomunitat. La implicació de 

l’empresariat és fonamental per poder tirar endavant el 
projecte. L’objectiu és facilitar la inserció laboral dels 
alumnes en la mateixa empresa que els ha format.

que fi ns ara no podien cursar aquest tipus de 
formació al propi territori, alhora que ajudarà 
a cobrir les necessitats del teixit empresarial 
pel que fa a la qualifi cació del seu personal.

En el moment de construir les instal-
lacions de l’Institut Marta Mata, al Camí de 
la Justada, ja es va fer una previsió d’espais 
amb aquesta fi nalitat. |
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BREUS

Montornès és un dels 12 municipis del Va-
llès Oriental que han signat convenis de col-
laboració amb l’Ajuntament de Mollet per 
assumir part de les despeses de l’Institut Mo-
lletà de Serveis a les persones amb Discapaci-
tats. Tots aquests pobles tenen habitants que 
són usuaris de l’IMSD. En el cas de Montornès, 
dos veïns disposen d’una plaça al Centre Ocu-
pacional El Bosc i un tercer al Taller Alborada. |

Montornès i Mollet 
col·laboren en serveis
a discapacitats

El veïnat novament ha respost la crida per 
aprovisionar el banc local d’aliments de Càritas. 
En total s’han reunit 696 litres de llet, 156 litres 
d’oli, 339 caixes de galetes i 25 quilos d’altres 
productes. La campanya, desenvolupada entre 
el 26 de maig i el 6 de juny, també ha sumat les 
aportacions dels participants al Campionat de 
futbol sala mixt del 15 de juny. |

El poble col·labora de nou 
amb el banc d’aliments

ELS ALCALDES DE MONTORNÈS I DE MOLLET SIGNEN EL CONVENI

Premi Sambori Òmnium. Gabriel Ramírez de l’Escola Mogent ha guanyat el premi 
Sambori Òmnium de narrativa escolar en la categoria de Cicle Inicial amb el conte titulat 
La nena i el pou. Altres dos alumnes, Isaac López i David Cortés, han estat fi nalistes de la 
demarcació Serralada Litoral. |

Ruta guiada per indrets del poble amb història. Un total de 170 persones han par-
ticipat en la darrera activitat del programa “Maig, mes de la salut de les dones”. Es tractava 
d’una ruta guiada pel torrent de Vinyes Velles, pel Pedró i per diverses masies del poble. |
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El Pla Estel fa les primeres passes

Els alumnes de 3r, 4t i 5è de primària 
de les escoles Sant Sadurní i Marinada 
han estat els primers a participar en 
el Pla Estel de Montornès. Mitjançant 
aquest pla es pretén remodelar diverses 
places i carrers d’una altra manera: a 
partir de l’observació de les necessitats 
dels usuaris i amb la participació dels 
veïns, de tècnics i d’experts.

Les places de Joan Miró, del Sorral i de la 
Pèrgola, els darreres del carrer del 9 d’abril i 
el carrer de la Llibertat són els llocs escollits 
per a una prova pilot de remodelació i recu-
peració de l’espai públic. Es tracta del Pla Estel, 
una nova manera de mirar places i carrers que 
combina l’experiència del veïnat amb el tre-
ball dels tècnics. 

El pla també pretén fomentar altres usos 
de l’espai públic que serveixin per potenciar 
activitats o serveis bàsics com ara les escoles 
o el comerç de proximitat. Tot plegat amb la 
mínima despesa.

Els escolars de Sant Sadurní i de Marinada 
i els participants en la passejada fotogràfi -
ca entre les places del Poble i de Joan Miró, 
que es va fer el 18 de juny, ja han fet les seves 
aportacions.

Les imatges recollides pels veïns durant la 
passejada i les aportacions dels més petits so-
bre els usos i preferències que tenen en rela-
ció als espais ajudaran a elaborar una diagno-
si i, posteriorment, confeccionar les propostes 
d’actuació.

Més informació: Twitter @plaestel i Facebo-
ok Pla estel Montornès del Vallès. |

ALUMNES DE MARINADA VAN CONFECCIONAR ESTELS AMB DIBUIXOS I COMENTARIS SOBRE L’ESPAI PÚBLIC

Més d’una cinquantena de persones han 
participat en el Fòrum Projecte Educatiu del 
poble.

Montornès, amb el suport de la Diputa-
ció, treballa des de fa mesos en l’elaboració 
del pla que l’ha de convertir en ciutat edu-
cadora.

Al març es va fer una sessió en què els ex-
perts que treballen el projecte van presentar 
les dades de l’estudi fet fi ns aquell moment 
i que havia servit per elaborar un mapa es-
colar i un altre de l’estructura social del mu-
nicipi. També es van recollir les aportacions 
veïnals que han permès confeccionar el ma-
pa de les visions ciutadanes i el dels recursos 
educatius.

Amb aquesta informació, els participants 
al Fòrum han establert actuacions basades 
en tres eixos: la formació per al treball; la fa-
mília i l’escola, i la participació ciutadana. Les 
conclusions formaran part d’un document 
de treball. |

A Montornès 
l’educació, cosa de tots

UN DELS GRUPS DEL TREBALL DEL FÒRUM PROJECTE EDUCATIU



6 Juny 2014| Notícies |

L’escola Sant Sadurní estrenarà 
menjador el curs vinent

Les noves dependències del menja-
dor donaran servei a 60 d’alumnes 
en un únic torn. El projecte ha anat 
a càrrec de tècnics municipals i tre-
balladors de la Brigada d’Obres

Abans d’acabar el curs, l’Ajuntament va 
presentar i lliurar a la comunitat educativa de 
l’escola Sant Sadurní el nou menjador, resultat 
del projecte de condicionament que han de-
senvolupat els serveis tècnics del Consistori i 
la Brigada Municipal d’Obres, amb el reforç de 
treballadors contractats per mitjà dels Plans 
d’Ocupació Local 2013.

Fins ara el centre utilitzava com a menjador 

escolar una aula amb prestacions insufi cients 
que acollia els alumnes en dos torns.

El nou equipament s’ha ubicat a la planta 
baixa d’unes instal·lacions annexes a l’edifi -
ci de l’escola que es trobaven fora d’ús. Són 
de titularitat municipal i havien servit antiga-
ment com a habitatges i aparcament per als 
mestres. 

Les dependències noves disposen de dues 
sales, cuina-offi  ce, vestidors, serveis higiènics 
i dos accessos, un construït al patí de l’escola 
i el segon, reformat al carrer de Blas Infante.

El projecte ha comptat amb la col·laboració 
d’una vintena d’industrials i subministradors 
del poble. |

ACTE DE LLIURAMENT DEL NOU MENJADOR PER PART DE L’AJUNTAMENT A L’ESCOLA

BREUS

Els professionals del CAP van dur a terme una 
campanya d’informació sobre el tabac i els 
perjudicis que provoca en la salut amb motiu 
del Dia Mundial sense fum que se celebra el 
31 de maig.. A la porta del centre es va instal-
lar un punt de consulta sobre l’addicció, els 
efectes positius de deixar de fumar i els recur-
sos per aconseguir-ho. |

El CAP fa campanya en
el Dia sense fum

Els governs municipals de Montornès i de 
Granollers han dut a terme el mes de juny 
una sessió de treball per abordar temes d’àm-
bit supramunicipal vinculats amb la formació 
professional dual, el patrimoni històric i el me-
di ambient. Granollers ha mantingut reunions 
d’aquesta mena amb els pobles veïns de Ca-
novelles, Les Franqueses del Vallès, la Roca del 
Vallès, Vilanova del Vallès, Parets i Montmeló. |

Montornès i Granollers 
parlen de temes comuns
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Es comencen a convocar els llocs 
de treball dels Plans d’Ocupació

L’Ajuntament ha engegat els proces-
sos de selecció de la segona convoca-
tòria dels Plans d’Ocupació Local. 
Durant 2014 es contractaran 27 per-
sones a través d’aquest programa.

El Consistori ha posat en marxa els proces-
sos selectius de les primeres convocatòries 
que formen part dels Plans d’Ocupació Local 
2014 (POL), un programa concebut per ocu-
par veïns de Montornès en situació d’atur 
que travessen per greus difi cultats econòmi-
ques i socials.

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

L’Esplai Panda és 
una entitat del 
poble que tre-
balla per  una 
societat més 
justa mitjançant 
el lleure. L’esplai 
organitza i ofereix 
al municipi un ampli 
ventall d’activitats. Entre d’altres podem 
destacar les colònies d’estiu, que aquest 
any és realitzen del 26 de Juliol al 2 
d’Agost, en què els infants poden gaudir 
d’una setmana plena d’activitats en una 
casa de colònies.

L’entitat també participa en les di-
ferents festes de Montornès, com per 
exemple enla Festa Major en la qualor-
ganitza una gimcana infantil, La Ruta del 
Bambú,  i una de jove, La Clau. El parc 
de Nadal també va a càrrec del Esplai 
Panda, el qual s’encarrega de la gestió, 
muntatge i desmuntatge, i de  la dina-
mització de les activitats. Però la part 
més important, i la que dóna continuï-
tat a l’entitat són les sessions setmanals.

L’Esplai ofereix durant el curs acadè-
mic un servei totalment gratuït, en què 
els infants del poble poden gaudir de 
les activitats que els monitors i monito-
res  proposen setmanalment: gimcanes, 
manualitats, tallers i un munt d’aven-
tures! Les sessions es duen a terme els 
dissabtes, de 16 a 19 de la tarda, i puntu-
alment es fan sortides d’un dia fora del 
municipi. També es fan intercanvis amb 
altres esplais, ja que l’Esplai Panda for-
ma part del MEV (Moviment d’Esplai del 
Vallès) que facilita aquests intercanvis i 
d’altres activitats extraordinàries. Cal re-
cordar que el treball que duen a terme 
el monitors i monitores é s totalment vo-
luntari i que l’entitat treballa sense cap 
ànim de lucre i amb l’únic objectiu de 
fomentar un lleure saludable al nostre 
poble. Animeu-vos i veniu a formar part 
del Panda, ja sigui com a infant o com a 
monitor o monitora!

L’Esplai Panda és 
una entitat del 

organitza i ofereix 

Esplai Panda, vine
a gaudir del lleure!

ALGUNES PERSONES CONTRACTADES AMB ELS PLANS D’OCUPACIÓ REFORCEN LA BRIGADA MUNICIPAL EN TASQUES DE JARDINERIA

Aquest any 2014 s’oferiran 27 llocs de tre-
ball per fer feines d’interès general i social. Els 
contractes tindran una durada de 6 o 9 mesos 
en funció dels projectes d’actuació municipal, 
14 en total.

Igual que en la primera edició dels POL, el 
Consistori assumirà en solitari la despesa de 
les contractacions que en aquesta ocasió su-
pera els 429.000 euros.

Les persones que vulguin més informació 
es poden d’adreçar al Departament Munici-
pal de Promoció Econòmica i al web www.
montornes.cat. |

Sorteig de places per a la Llar d’Infants Pública el Lledoner. Aquest any hi ha 
hagut més demanda que oferta per a les places per a infants de 2 anys disponibles el curs 
2014-15 a la Llar d’Infants Pública el Lledoner. El 30 de maig, es van sortejar públicament. |
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ELS ESPECTADORS I ELS PARTICIPANTS OPINEN SOBRE...

Un espectáculo muy 

bonito. Una buena 

propuesta para el pueblo. Hemos disfrutado y 

seguido el recorrido por los diferente escenarios 

montados. Destaco sobre lo bien organizado que 

ha estado y el hecho de ser un musical porque es 

más fácil de entender.

ESMERALDA 
GONZALEZ 
MERCADER
ESPECTADORA (25 ANYS)

Magnífi ca, magnífi ca... 

Realment molt bonic 

l’espectacle, meravellós! M’ha agradat molt el fet 

de representar teatre al carrer, és una manera de 

fer-ho més participatiu i que tota la gent pugui 

gaudir-ne, uns a les grades i els altres a peu de 

carrer. Tots hem pogut veure un gran musical.

JOAN CARLES DIEZ 
VILARDEBÓ
ESPECTADOR (53 ANYS)

Ha estat una passada! 

Primer perquè forma part 

de la història del nostre poble. 

Costa molt trobar espectacles així. A més, el fet 

que participin veïns li dóna un valor afegit, això 

m’agrada molt. Des de l’inici he vist la il·lusió dels 

actors i actrius que participen i ho han fet superbé.

Mª LUISA JUNÍ CALAF 
ESPECTADORA (60 ANYS)

Ja fa més de dos anys que 

vam començar aquest 

projecte. Ha estat molt emocionant. Tots els par-

ticipants han posat tot l’esforç del món. Ha estat 

molt dur portar-ho tot alhora: treball, família, fi lls 

i assajos durant tants mesos, però ha estat un èxit 

de tots i el poble s’hi ha abocat.

GEMMA PALLEROLA 
CROS
MEMBRE DE L’ORGANITZACIÓ 
(43 ANYS)

Espectacular! Yo nunca 

había actuado, la verdad 

es que hemos tenido muy buen director musical 

y muy buen director de escena. Para mí ha sido 

un reto personal cantar y actuar y ha merecido la 

pena. La recompensa es que todos hemos hecho 

que el público se levante y aplauda.

REYES VIERA 
MARMOL
ACTRIU (43 ANYS)

Yo he hecho de fi gurante y me ha gustado mucho 

participar en el musical. Lo he disfrutado mucho 

y el año próximo me gustaría que volvieran a 

contar conmigo.

ALEJANDRO CARLOS 
VIERA 
FIGURANT (13 ANYS)

Com valora l’espectacle de La Remençada?

La Remençada irromp amb força i emociona en la seva estrena
Prop de 4.000 persones van seguir el 7 de juny l’especta-
cle musical en moviment que recrea la batalla de la Guer-
ra dels Remences lliurada a Montornès el 1485. La feina 
realitzada durant els darrers tres anys pels impulsors de 

La Remençada va tenir com a recompensa forts aplaudi-
ments i la seguretat que ha nascut un esdeveniment cridat  
a convertir-se en una cita anual de referència en el pano-
rama cultural català.

Tres anys de feina i l’esforç, voluntat i entre-
ga de més de 300 voluntaris entusiastes van fer 
possible el 7 de juny la posada en escena d’un 
espectacle sense precedents al poble que va 
ser seguit per prop de 4.000 persones.

Des de la plaça dels Remences, carrer Ma-
jor avall, es van ubicar tres escenaris on es va 
desenvolupar la primera part del musical. A la 
plaça de Pau Picasso es van instal·lar dues gra-
deries amb capacitat per a mil persones. Les 
grades es van omplir i un públic incondicional 
que també va envoltar el perímetre de l’espai 
va presenciar amb emoció el moment àlgid 
de l’espectacle amb la batalla de la revolta i la 
victòria remença sobre l’exèrcit de la diputació.

La idea i els textos de La Remençada són de 
l’escriptor Xavier Bertran i la música de Xavier 
Baurier. La direcció teatral ha anat a càrrec de 

SEGON ESCENARI, AL PARC DELS GEGANTS

Joan Sors i la coordinació musical, de Ramon 
Bau amb el suport de Miquel Santiago del 

Hoyo. Hi han participat més de 300 persones, 
180 de les quals com a actors i actrius. |

A més de l’Ajuntament, que dóna suport eco-
nòmic i logístic a l’espectacle, les empreses 
amb seu al municipi també s’han implicat en 
la posada en escena de La Remençada. Entre 
els patrocinadors hi ha Henkel, Durero, Luc-
ta, Cobega,  El Corte Inglés, Sumitomo, In-
galsa, New Events i Benvic.
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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 DURANT EL MES DE JULIOL DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 13 H

Per començar,  com que això de la sintaxi potser us queda una mica 
lluny, potser cal recordar que  un complement directe (CD)  és el com-
plement que rep l’acció del verb. Per exemple en les frases  “Miro la 
televisió”  o “Miro la noia que passa pel carrer”,   “la televisió” i “la noia que 
passa pel carrer” són els  CD, ja que reben l’acció de “mirar”. 

Un dels errors més comuns en català és escriure el CD precedit de la 
preposició  “ a” i col·locar una incorrectíssima “a” en frases com “ Miro a la 
noia que passa pel carrer” o “ Ahir vaig veure a la teva mare al cinema”.  
És una falta habitual perquè en castellà sí que hi posen aquesta “a”: 
“Miro a la chica que pasa por la calle” o “Ayer vi a tu madre en el cine”.

Però com que sempre hi ha l’excepció que confi rma la regla, hi ha 
alguns casos en què sí que podem d’escriure la preposició “a” prece-
dint el CD. Per exemple, davant dels pronoms forts referits a perso-
nes “mi, tu, ell/a,nosaltres, vosaltres i ells/es”: “Em va mirar a mi” o “Us 
escoltava a vosaltres»; o també davant dels pronoms “tothom, tots/
es i ningú”: “No va trobar a ningú al parc” o “Conec a tothom”. També es 
pot fer servir la preposició per desfer ambigüitats, per exemple en les 
frases: “El perseguia com el gat a la rata” i “T’estimava molt: potser més 
que al seu fi ll”. També es permet l’ús de la preposició “a” davant del CD 
en l’expressió “l’un a l’altre”: “Es miraven l’un a l’altre”.

Enguany se celebra el centenari del naixement d’un poeta, pot-
ser poc conegut per al gran públic, però no per això menys impor-
tant: Joan Vinyoli  (1914-1984). 

L’obra de  Joan Vinyoli és cant, celebració i crit de rebel·lia, i sobre-
tot és interrogació i indagació en els misteris de la vida. Qui s’acosta 
a la seva poesia se sent interpel·lat en allò més profund de la condi-
ció humana i abocat a la  recerca del que ell anomenava “una vida 
més alta”.

L’obra de Vinyoli comprèn 17 llibres que apleguen més de 500 
poemes, la temàtica dels quals abraça tots els ordres de la vida: 
l’amor, la mort, la solitud, l’experiència religiosa...  i hi trobem l’em-
premta dels espais naturals que l’acompanyaren en la seva vida: els 
paisatges de Santa Coloma de Farners, les muntanyes a les quals va 
pujar  i el mar Mediterrani.

“És ara, quan la tarda va fonent-se,
que penso en aquell sol de quan jo era infant,
i veig la clara vall plena de boira
i al fons la llisa mar blavosa i gran.
A l’indret on a mirar-la em parava
s’hi ajuntaven, en confl ent suau,
els caminals rogencs i tortuosos,
plens de silenci i de profunda pau!

Filla del cel, allà, la poesia,
un dia vaig trobar de bon matí:
en un tombant secret que jo sabia,
vora el torrent humit la vaig sentir.
Oh veu del rossinyol!, tu em descobries
mons de bellesa, soledat i cel;
en aquell punt, dins l’ànima naixies,
meravellós, inconegut anhel.”

“D’una Terra VI” dins Joan Vinyoli. De vida i somni. 1948.

En aquesta  web creada per a l’ocasió hi trobareu molta informació 
http://www.vinyoli.cat/

Recomanacions 
poètiques per a l’estiu

Millorem el català no 
posant una preposició 
‘a’ davant del 
complement directe
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Bona acollida de la tercera edició 
del Concurs de microcontes

Més d’un centenar de joves i infants 
han participat en la tercera edició del 
concurs de microcontes convocat per 
als usuaris de la Peixera, del Satèl·lit 
i per als participants del projecte so-
cioeducatiu Fem els deures.

El concurs proposava com a temàtica cen-
tral la natura. A l’acte de lliurament de premis, 
celebrat el 30 de maig, van assistir els regidors 
de Benestar Social i Joventut, Maria José Figue-
ra i Jordi Delgado, i el responsable de l’àrea 
educativa de l’Associació REIR, Jordi Llavina.

2A CATEGORIA: MILLOR DIBUIX, SALMA IRANDAME PER “ELS ANIMALS” (1R DE PRIMÀRIA)

Els guanyadors han estat Nadir Maate, en la 
categoria de P-3 a P-5, amb l’obra “El peix i el 
senyor”, en la segona categoria millor dibuix, 
Salma Irandame (“Els animals” 1r de primària) i 
el millor escrit Najlae el Mansouri (“Sense títol” 
2n de primària). En la franja que va de 3r a 6è 
de primària, Sabrina Kassou, de 4t de primària, 
va rebre el premi pel conte “El collaret” i l’Hos-
saim el Ommali, de 3r d’ESO, per “Un simple 
passeig, un germà nou”. Finalment, el jurat del 
concurs va distingir el treball de Yessica Ro-
mero “L’amor us salvarà la vida” en la categoria 
de 1r de batxillerat. |

BREUS

A partir de l’1 de juliol es podrà trobar la sa-
marreta de la Festa Major 2014 als punts de 
venda habituals (Frutos secos y pastas IKE al c. 
Major, 16; Sabateria El Gato con Botas al c. de 
Jaume Balmes, 12 i Alimentación La Rubia al 
c. de la Llibertat, 5).

La samarreta tindrà el disseny presentat per 
Laura Oliver Hernández. Va ser la proposta més 
votada en el procés d’elecció desenvolupat en-
tre el 28 de maig i el 6 de juny en què es van re-
collir 662 butlletes. Els veïns van poder escollir 
entre les quatre propostes presentades al con-
curs de disseny convocat per l’Ajuntament. |

L’Ajuntament ha obert la convocatòria 
de la setena edició de la Beca Montor-
nès de Recerca Històrica. La beca, creada 
l’any 2002, té una periodicitat biennal i 
està dotada amb 6.000 euros i la possi-
ble publicació del treball resultant. Fins 
ara s’han publicat ja set llibres i al 2015 es 
presentarà el vuitè.

El termini de presentació dels projectes 
fi nalitza el 27 de setembre. Les propostes 
han de tractar algun aspecte de la història 
de Montornès des de l’àmbit de les cièn-
cies socials. El guanyador es donarà a co-
nèixer a fi nals del mes de novembre en el 
marc de la Festa de Sant Sadurní. 

Pot optar a la beca qualsevol persona 
física que acrediti com a mínim la titula-
ció universitària de primer cicle o qual-
sevol persona jurídica relacionada amb 
el món de la cultura. Els projectes s’han 
de redactar en llengua catalana i han de 
tenir una extensió no superior a 20 fulls.

Més informació: www.montornes.cat.

La samarreta de Festa Major, 
a punt de sortir al carrer!

2A CATEGORIA: MILLOR ESCRIT, NAJLAE EL MANSOURI PER “SENSE 
TÍTOL” (2N DE PRIMÀRIA)

4A CATEGORIA: SABRINA KASSOU DE 4RT DE PRIMÀRIA AMB L’OBRA 
“EL COLLARET”

4A CATEGORIA: HOSSAIM EL OMMALI, DE 3R D’ESO, PER “UN SIMPLE 
PASSEIG, UN GERMÀ NOU”

5A CATEGORIA – YESSICA ROMERO DE 1R DE BATXILLERAT AMB “L’AMOR 
US SALVARÀ LA VIDA”

VII Beca Montornès de 
Recerca Històrica
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Els atletes de Montornès 
continuen conreant èxits

Els esportistes del Club Montornès Atle-
tisme i els del Triatló Montornès continuen 
demostrant la seva capacitat per aconseguir 
triomfs per al poble.

El 31 de maig, Montse Mas es va proclamar 
campiona absoluta de Catalunya dels 1.500 m 
llisos i Dris Lakhouaja va ser el millor en la prova 
de 5.000. Albert Herrero va ser sotscampió ab-
solut en llançament de pes. Montse Mas tam-
bé va aconseguir el 8 de juny el Campionat de 

BREUS

Després d’un any sense jugar en aquesta ca-
tegoria, el CF Montornès ha tornat aquesta 
temporada a presentar un equip juvenil força 
competitiu. El conjunt s’ha proclamat campió 
del Grup 25 de la Segona divisió i competirà 
a primera. També l’Aleví A ha fet la millor tem-
porada possible: ha aconseguit l’ascens a se-
gona guanyant tots els partits que ha jugat. |

El juvenil del CF Montornès 
puja a primera

Els karateques de Montornès van aconseguir 
21 podis en el II Open Internacional Shito Ryu 
celebrat el mes de maig a Torrejón d’Ardoz, 
davant esportistes de Bèlgica, Holanda, Itàlia, 
Portugal, França i Japó.

Els locals també van guanyar 22 medalles 
el 8 de juny en el XVIII Vila de Montornès que 
organitza el club. |

Més medalles per al Karate
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I Torneig Obert d’Escacs de Montornès. Un total de 36 jugadors de totes les edats i 
nivells van participar en el primer torneig obert organitzat pel Club d’Escacs Montornes. L’en-
titat ja ha publicat les bases del Torneig de Festa Major que se celebrarà el 21 de setembre. |

Catalunya de Veterans (W35) en les proves de 
400 i 800 m llisos i Sergi Matas, va ser campió 
(M35) en 110 m tanques.

Pel que fa al Triatló, l’equip de Montornès 
és campió d’Espanya de Duatló Cros i 11è de 
Catalunya. Individualment, Iván Olano es va 
proclamar el 24 de maig campió d’Espanya 
en grups d’edat de 30 a 34 anys i Iván Límia va 
aconseguir, l’1 de juny, el subcampionat mun-
dial de duatló en la mateixa franja d’edat. |
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EQUIP JUVENIL DEL CF MONTORNÈS
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I després de les eleccions europees, què?

El passat dia 25, 989 veïns i veïnes de Montornès ens 

van tornar a fer confi ança, fet que va suposar que un 

altre cop Montornès fos el municipi amb millors resultats de la nostra 

coalició arreu de Catalunya. Vam duplicar els vots respecte les anteriors 

europees i es va consolidar la davallada del bipartidisme al igual que 

en els resultats generals. Moltes gràcies, som els irreductibles gals dels 

contes d’Astèrix i Obèlix!! 

Com va passar amb les anteriors autonòmiques i generals, som 

primera força i això ens omple d’orgull, sentim que ens doneu suport, 

que som referent d’uns temps apassionants, i ens demostra que la gent 

de Montornès està contenta amb la nostra acció política que va a 

contracorrent.

També cal tenir en compte l’aparició de la formació Podemos, o els 

resultats d’ERC, els quals consoliden l’espai de l’esquerra alternativa.

Però i després de les europees, què? El bipartidisme està tocat, i els po-

ders fàctics del país han reaccionat amb rapidesa forçant una immedia-

ta abdicació del rei, vestint-la de relleu generacional i de modernitat per 

reconduir la situació i per consolidar les seves polítiques amb complicitat 

dels nacionalismes conservadors.

L’oligarquia continuarà instal·lada en el poder fent retallades i les es-

querres hem de ser intel·ligents  i tenir una bona estratègia conjunta per 

donar l’estocada fi nal al bipartidisme. Un programa d’acords mínims, 

uns missatges clars per tal que quan arribi el tsunami de les properes 

eleccions, estiguem a la cresta de l’onada.

¿Dónde va el dinero de la Llei de Barris?

¿Dónde está la inversión prometida en la Zona Deportiva?

A l’estiu els infants també amb men-
jador

Som el segon país de la Unió Europea amb el major índex de pobresa 

infantil. Les mesures d’austeritat i les retallades constants contra els més 

febles i un atur per sobre del 25% fan que milers de famílies visquin per 

sota del llindar de la pobresa.

Les administracions locals lluiten contra la greu situació que estan 

vivint les nostres famílies, i posen en marxa programes d’esmorzars i 

berenars que, juntament amb les beques menjador, ajuden a pal·liar la 

malnutrició dels infants.

Però arriba l’estiu i amb ell s’agreuja la situació d’aquells pares i mares 

que no poden donar una alimentació adequada als seus fi lls. El nostre 

Ajuntament ja ha confi rmat que continuarà amb aquest programa 

durant l’estiu en un equipament de Montornès Nord.

Els darrers anys, cada cop són més els ajuntaments que amplien 

les beques menjador en el període vacacional, mantenint obert un 

menjador escolar al municipi i garantint que els més petits mantinguin 

una alimentació sana i equilibrada. Ara nosaltres ens preguntem: hem 

sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que Montornès sigui uns dels 

pobles que mantinguin obert el menjador escolar durant les vacances 

i així assegurar com a mínim un àpat diari als nens i nenes? Ens hem 

plantejat que en lloc de fer inversions milionàries a diferents equipa-

ments municipals podríem invertir en les persones i assumir la despesa 

de les beques de menjador durant tot l’estiu? La resp osta... Que ho estan 

estudiant!

El nostre debat no és si Espanya vol ser 
una monarquia o una república, sinó què 
volem ser els catalans

Respectem la decisió del Rei Joan Carles I d’abdicar i respectarem també 

les decisions que prengui l’Es tat espanyol sobre el model institucional 

que s’obri després d’aquesta abdicació. Tant si hi ha una successió al 

capdavant de la corona, com si s’obre una nova etapa institucional 

amb una república, el procés polític de Catalunya segueix endavant. 

L’any 1978 Catalunya en general i CDC en particular es van implicar en 

el pacte constitucional i en la nova arquitectura institucional sorgida 

d’aquest pacte. Passats més de 35 anys des de llavors, s’ha fet evident 

que la relació entre Catalunya i l’Estat espanyol no ha estat reeixida i és 

per això que hem iniciat el procés polític actual. Per molt que a l’Estat 

espanyol hi hagi un canvi de monarca o un canvi de model institu-

cional. Des de CDC volem que els catalans pugin votar el proper 9 de 

novembre i que votin un doble sí per poder construir un nou estat amb 

marc institucional diferent a l’actual.  El nostre debat és Catalunya. Si 

a l’Estat espanyol decideixen convocar un referèndum per decidir si cal 

seguir amb la monarquia o cal una república, des de CDC respectarem 

la decisió que l’Estat espanyol cregui més convenient per a ells. Nosaltres 

tenim molt clar que la nostra consulta és la del dia 9 de novembre i és 

per això que el nostre debat no és sobre monarquia o república, sinó que 

el nostre debat és sobre el futur de Catalunya. Si Catalunya fos un estat 

independent, el nostre debat seria si volem una república parlamentària 

o una república presidencialista.

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

| 28 de juny |
Mons Observans cap al tard: visites guiades i teatralitzades
De 18 a 21 h al Parc Arqueològic i Natural Mons Observans

| 4 de juliol |
Concerts a Masferrer
A les 23.30 h a la Masia Masferrer

| 5 de juliol |
3r Internacional Scooter Festival
De 9 a 20 h a l’Skate Park de Montornès
Més informació i inscripcions gratuïtes a www.bestialwolf.com

Visita guiada de la lluita veïnal i obrera en el franquisme i la 
transició a Montornès Nord
Sortida a les 10 h des de la plaça del Poble. 

Festa de l’Associació de veïns i veïnes del Centre de Montornès
De 15 a 01.30 h, Infl ables, jocs infantils, pallassos i l’orquestra Diesel, 
a la plaça de Pau Picasso

Festival d’estiu de la Hermandad Ntra. Sra. del Carmen
Tot el dia a la seu de l’entitat: Carrer de la Casa Nova, s/n

| 11 de juliol |
Cinema a la fresca: Los juegos del hambre, en llamas
A les 22 h a la plaça de Pau Picasso

| 12 de juliol |
Festa de la Asociación de vecinos y vecinas de Can Parera. 
A les 17 h, infl ables, festa de l’escuma i monòlegs al barri.

Gimcana d’aigua. Circuit d’obstacles per a nens i nenes.
De 19 a 20 h a la plaça de Pau Picasso. 

Havaneres i rom cremat amb les cobles Voramar i Barcanova 
A les 22 h, al Pati de la Lira

| 13 de juliol |
Campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple.
De 10 a 19 h a les piscines del Complex Esportiu Municipal

| 18 de juliol |
Cinefòrum del CEMV amb el curt El Puño de Jesús i  la pel·lícula 
Zombies Party
A les 22 h, als Jardins de Can Xerracan

| 19 de juliol |
Fira de comerç i entitats i mercat de segona mà, amb sopar i 
cinema a la fresca, 
A partir de les 18 h a la plaça del Poble

| 26 de juliol |
Barturock’14
A les 22 h, a la plaça de Pau Picasso

NITS D’ESTIU A LA ROMANA

| 11 de juliol |
A les 20 h Taller de fotogra� a nocturna a l’entorn de la lluna.
A la mitjanit Històries de la lluna a l’antiguitat clàssica, 
Preu: 6 €. Inscripcions: Ajuntament de Montornès 93 572 17 10 o 
www.monsobservans.cat. 

| 26 de juliol |
CONVIVIUM. Un banquet romà en l’entorn màgic del jaciment.
A les 21 h Visita teatralitzada nocturna al jaciment
A les 22 h Tast de cuina romana amenitzat amb explicacions Preu: 10 €.
Inscripcions: Ajuntament de Montornès del Vallès 93 572 11 70 o 
www.monsobservans.cat

ESTIU JOVE
Cursos, tallers, fòrums, exposicions... http://joventut.montornes.cat

DESTAQUEM...




