
L’Ajuntament es farà
càrrec de la gestió pública

de l’aigua
A partir d’aquest any l’Ajuntament gestionarà l’abastament d’aigua potable 

al poble i ho farà a través de l’entitat pública Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya al qual està associat el Consistori. Amb aquesta decisió 
es recuperarà per al municipi el control i la planifi cació d’un servei públic que 

és bàsic per a la població i, alhora, es podran optimitzar els recursos econòmics 
que s’obtenen de les tarifes i taxes que paguen els abonats. A més, l’Ajunta-
ment podrà marcar prioritats i dur  a terme millores en consonància amb altres 
serveis públics, com el manteniment de la via pública i el clavegueram.

03
Més suport als 
afectats per les 
hipoteques

11
Les festes del poble, 
en mans dels veïns

08
L’ocupació a debat 
en les jornades 
“No t’aturis!”

Butlletí Municipal | Any 17 Núm. 93 | Juliol 2014



2 Juliol 2014

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3
BALCELLS BALCELLS BALCELLS

4 5 6 7 8 9 10
YÁÑEZ FORN YÁÑEZ BALCELLS YÁÑEZ YÁÑEZ YAÑEZ

11 12 13 14 15 16 17
FORN YÁÑEZ FORN YÁÑEZ FORN FORN FORN

18 19 20 21 22 23 24
FONTCUBERTA MORENO FONTCUBERTA MORENO FONTCUBERTA FONTCUBERTA FONTCUBERTA

25 26 27 28 29 30 31
MORENO FONTCUBERTA MORENO FONTCUBERTA MORENO MORENO MORENO

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5 6 7
FONTCUBERTA MORENO FONTCUBERTA MORENO BALCELLS BALCELLS BALCELLS

8 9 10 11 12 13 14
FORN YÁÑEZ BALCELLS FONTCUBERTA MORENO MORENO MORENO

15 16 17 18 19 20 21
YÁÑEZ FONTCUBERTA BALCELLS MORENO FORN FORN FORN

22 23 24 25 26 27 28
MORENO FORN FONTCUBERTA BALCELLS YÁÑEZ YÁÑEZ YÁÑEZ

29 30
BALCELLS FORN

• 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 agost -  setembre
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crèdits

Hem arribat al tercer any del nostre govern i continuem amb els esforços per 

plantar cara a l’atur. Aquests és el principal problema que tenim i estem obligats a 

actuar. Des de la preocupació i la responsabilitat hem organitzat unes jornades de 

refl exió i debat sobre les mesures que hem pres durant tot aquest temps, i les perspectives d’ara endavant.

L’atur és un problema mundial provocat per un model econòmic injust, que ha generat una crisi terrible. 

Només un canvi de polítiques econòmiques permetria crear ocupació de manera estable i, sobretot, de 

qualitat. Per això, cal tenir clar que des de l’Ajuntament només podem prendre mesures molt concretes i 

molt limitades per donar resposta a l’enorme quantitat d’aturats i aturades del nostre poble. Som conscients 

del risc de provocar frustració entre les persones que, malgrat els programes municipals, no troben feina, i 

continuen patint.

Té sentit, per tant, que fem bé tot el que sigui a les nostres mans: afavorint la contractació per part de 

les empreses del poble que, cada vegada més, col•laboren amb l’Ajuntament; programant els dispositius 

d’inserció laboral de joves i dones, amb formació específi ca, pràctiques en empreses i orientació individual, 

amb el suport de bons professionals; també posant en marxa plans d’ocupació local (POL) cada any, amb 

sous ajustats a conveni de l’Ajuntament i una formació adient, i també donant suport als emprenedors, 

amb assessorament i formació específi ca, i ara amb la convocatòria d’un premi.

Aquestes i altres mesures, cal combinar-les amb els nombrosos programes socials de suport a les famílies, 

en habitatge, subministraments, alimentació, educació, salut, esport, temps de lleure, etc. La lluita per 

defensar la cohesió social i aconseguir que ningú es quedi pel camí és la principal exigència per a un Ajun-

tament com el nostre.

Montornès és un poble d’oportunitats on hi ha futur. Tenim un teixit industrial molt potent, que està 

aguantant la crisi, i també un entorn molt favorable. Per això posarem en marxa la Taula per al Desenvolu-

pament Econòmic i l’Ocupació com a marc de referència per a la col•laboració entre Ajuntament, empreses, 

comerços i agents socials, per afavorir la inserció laboral, la formació professional i ocupacional, i impulsar 

l’activitat. Hem de mantenir l’esperança i no deixar mai de treballar. 

José A. Montero. Alcalde

Lluitar contra l’atur

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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El Ple de l’Ajuntament de Montornès s’ha 
tornat a pronunciar a l’entorn de la proble-
màtica dels desnonaments i a favor del dret a 
l’habitatge. El desembre de 2011, el Ple ja va 
aprovar una moció per declarar Montornès 
municipi actiu en aquests temes i al maig 
del 2013 se’n va aprovar una altra per donar 
ple suport a la Iniciativa Legislativa Popular 

sobre la regulació de la dació en pagament 
i establir mesures directes d’intervenció com 
la suspensió cautelar del cobrament de l’Im-
post sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua).

Nous acords concrets d’intervenció directa
Entre els acords inclosos en la moció apro-

LA PAH ES REUNEIX UN COP PER SETMANA A CAN SAURINA

Més mesures de suport a les persones 
afectades per les hipoteques
El Ple ha aprovat aquest mes una moció amb mesures 
complementàries per a les persones afectades per la 
problemàtica de les hipoteques. Entre els acords hi ha 

reconèixer els afectats d’hipoteques referenciades amb 
l’índex IRPH i crear subvencions per a les plusvàlues en 
els casos de venda per dació en pagament.

vada hi ha el reconeixement dels afectats 
d’hipoteques que no es regeixen per l’Euri-
bor sinó per l’IRPH (Índex de Referència dels 
Préstecs Hipotecaris). L’Ajuntament també 
perllongarà durant dos anys més totes les 
mesures aprovades durant aquest mandat 
referents a l’acompanyament i suport a les 
famílies afectades, a la suspensió de les plus-
vàlues en cas de dació en pagament, i a la 
mediació amb les entitats fi nanceres, entre 
d’altres.

La moció també inclou el compromís 
municipal de desenvolupar unes bases re-
guladores de subvenció de la plusvàlua per 
a situacions extremes, amb caràcter retroac-
tiu des de l’inici de l’any 2014 en endavant i, 
com a mínim, fi ns a fi nals de 2016.

 La tasca incansable de la PAH de Montornès
Durant els darrers dos anys, el treball conti-
nuat de la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca, la mobilització veïnal i l’assessorament 
i acció municipals han ajudat a aturar pro-
cessos, renegociar situacions i reduir a la mí-
nima expressió els desnonaments. En total 
s’han tancat més d’una trentena de casos. |
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Jocs infantils, un espectacle de teatre familiar al 
carrer i una taula informativa sobre estalvi ener-
gètic van servir per difondre a Montornès el mis-
satge de la de la Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible celebrada a fi nals de juny. Es van fer 
activitats a les places del Poble i de Joan Miró. |

BREUS

Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible 

L’Escola Municipal de Música sol·licitarà al De-
partament d’Ensenyament l’homologació de 
centre autoritzat per a la formació de dansa. 
Es tracta d’ampliar el reconeixement educa-
tiu que ara té la formació musical incorporant 
aquesta disciplina per a la qual es disposa de 
programes educatius específi cs i professorat ti-
tulats. També les instal·lacions acompleixen els 
requisits que demana la Generalitat. Les darre-
res millores s’han fet a la sala de dansa on s’ha 
renovat el terra amb paviment fl otant. |

L’Escola de Dansa demana 
l’homologació de la 
Generalitat

Ajuts per reordenar les antenes 
dels edifi cis de Montornès Nord

L’Ajuntament ha previst ajuts d’en-
tre 600 i 1.200 euros per a les comu-
nitats de veïns de Montornès Nord 
que reordenin les antenes parabò-
liques i les situïn a les cobertes dels 
edifi cis. Es concediran subvencions 
fi ns que s’hagi esgotat la partida de 
20.000 euros.

Les comunitats veïnals dels edifi cis de la zo-
na delimitada per l’avinguda del Riu Mogent 
i pels carrers de les Tres Creus, de Carles Riba, 
del Vallès i de la Casa Nova són les destina-
tàries de les subvencions que ofereix l’Ajun-
tament per reordenar les antenes que ara hi 

ha escampades per les façanes i donar, així, 
compliment a l’Ordenança municipal regula-
dora del civisme, la convivència ciutadana i la 
via pública.

Per a les comunitats de 12 veïns l’ajut serà 
de 673,48 euros, i per a les de 24, de 1.243,50 
euros. La subvenció no inclou les connexions 
individuals a l’interior dels habitatges i no 
podrà excedir del cost real de la instal·lació. 
L’actuació pertany al Projecte d’Intervenció 
Integral de Montornès Nord.

L’Ajuntament i Expert Fabregat han signat 
un conveni perquè l’import dels ajuts arribi 
directament als instal·ladors i les comunitats 
no hagin de desembutxacar-lo. |

ESPECTACLE “LA BOMBETA MARIETA” A LA PLAÇA DE JOAN MIRÓ
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L’Ajuntament es farà càrrec de la 
gestió pública de l’aigua

La gestió directa és la fórmula esco-
llida per administrar l’abastament 
d’aigua potable al poble. Es farà a 
través del Consorci per a la Gestió In-
tegral d’Aigües de Catalunya al qual 
està associat l’Ajuntament.

A partir d’aquest any la gestió de l’aigua serà 
responsabilitat directa de l’Ajuntament. El Con-
sistori ha acordat fi nalitzar i liquidar el contrac-
te de concessió del servei que durant els dar-
rers 50 anys ha realitzat l’empresa CADAC, SL.

Amb aquesta decisió es recupera per al mu-
nicipi el control i la planifi cació d’un servei pú-

blic que és bàsic per a la població i, alhora, es 
podran optimitzar els recursos econòmics que 
s’obtenen de les tarifes i taxes que paguen els 
abonats.

El Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya, al qual pertany Montornès des 
de començament d’any, s’ocuparà de la gestió  
pública del servei fi ns l’any 2019. L’Ajuntament 
disposarà d’un Pla Director que li permetrà 
anar modulant recursos i esforços atenent les 
prioritats de cada moment i dur a terme ac-
cions de millora en consonància amb altres 
serveis públics, com el manteniment de la via 
pública i el clavegueram. |

Dels 27 llocs de treball previstos als Plans 
d’Ocupació Local (POL), l’Ajuntament ja ha 
cobert una vintena de perfi ls professionals 
que desenvoluparan diversos projectes mu-
nicipals o bé reforçaran serveis. 

L’objectiu dels POL és poder ajudar a alleu-
gerir la difícil situació d’algunes famílies del 
poble.

Entre juliol i agost s’estan iniciant els pro-
cessos de selecció dels 7 llocs de treball que 
queden pendents de la convocatòria de 2014. 
N’hi ha tres de subalterns per a equipaments 
i la resta estan relacionats amb programes de 
promoció del civisme, habitatge i comunica-
ció.

A l’Igual que en la primera edició dels POL, 
l’Ajuntament fi nançarà en solitari els més de 
429.000 euros per a les contractacions.

Les persones que vulguin més informació 
es poden adreçar al Departament Municipal 
de Promoció Econòmica. |

20 persones 
contractades fi ns ara a 
través dels POL 2014
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Montornès manté l’aposta pels Programes de Quali� cació Professional.  Una desena 
d’alumnes de Fabricació Mecànica i nou d’Hoteleria, Cuina i Serveis de Bar i Restaurant han 
obtingut aquest curs l’acreditació de la formació del Pla de Transició al Treball (PTT). |

BREUS

Un any més s’han dut a terme les “Aules Ober-
tes” amb la col·laboració, en aquesta edició, 
de les empreses Dena i Daevi, la Pastisseria 
Viñallonga i de diversos departaments muni-
cipals. Vuit alumnes de 2n cicle de l’ESO han 
après a moure’s en un entorn de feina real. El 
projecte pretén que els estudiants aprenguin 
a desenvolupar-se en la vida quotidiana i en 
el món laboral. |

Aules obertes: aprenent del 
món real 

Sis joves de Montornès participaran en els 
actes que l’organització Ternype - Internatio-
nal Roma Youth Network celebrarà a Cracò-
via per recordar l’holocaust gitano. Durant 
l’estada, promoguda pels Departaments de 
Joventut i Cultura, gravaran un documental i 
col·laboraran en un mural. En les darreres set-
manes s’ha exposat al poble la mostra “Porraj-
nos, el genocidi nazi del poble gitano”. |

Memòria per a les víctimes 
de l’holocaust gitano

ALUMNES DEL MÒDUL D’AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA

 ALUMNES DEL MÒDUL D’AUXILIAR D’HOTELERIA, CUINA I SERVEIS DE BAR I RESTAURANT

PARTICIPANTS AL PROGRAMA AULES OBERTES DEL CURS 2013 - 2014
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Estiu en convivència als carrers 
i places de Montornès Nord

L’estiu de 2013, entitats i Ajuntament van 
signar el Pacte per la convivència a Montor-
nès Nord. Enguany s’ha donat un pas més 
amb l’impuls de la campanya Estiu en convi-
vència als carrers i places de Montornès Nord” 
Es va presentar a fi nals de juny en un cafè 
tertúlia en què veïns i entitats van poder dir 
la seva sobre l’ús que es fa de l’espai públic, 
especialment a l’estiu.

Les entitats locals han col·laborat en la di-

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

UN MOMENT DE LA TROBADA VEÏNAL

vulgació de la campanya sensibilitzant el seu 
entorn més proper.

Vivències, una experiència positiva de 
convivència
Durant la trobada també es va presentar el 
mural elaborat pel col·lectiu de dones  Vivèn-
cies. El grup ha desenvolupat un treball d’in-
tercanvi fomentant la convivència a través del 
procés creatiu. |

Font Tapa Night. Els carrers de Jaume Balmes, de Palau d’Ametlla, de Jacint Verdaguer i la 
plaça de la Font es van omplir de gom a gom el darrer cap de setmana de juny en la Font 
Tapa Nigth organitzada pels botiguers del centre. |

Aquest estiu hi ha hagut relleu a l’AM-
PA de l’IES Marta Mata. Després de 8 
cursos al peu del canó, la Junta de l’AM-
PA ha fi nalitzat una etapa i queda com 
a resultat una gran feina feta fruit de la 
lluita, de la col·laboració i, sobretot, de 
la il·lusió, i els nous membres esperem 
poder continuar la tasca amb el mateix 
entusiasme.

Des de la sala que tenim a l’entrada de 
l’Institut, l’AMPA és l’associació que vol 
aplegar  totes les famílies del centre. És 
un punt de trobada obert a la participa-
ció de tothom. D’una banda l’AMPA or-
ganitza i coordina les activitats i serveis 
que es fan a  les famílies com la venda i 
la socialització de llibres, l’oferta d’extra-
escolars i les activitats per als viatges de 
3r i 4t. De l’altra recull i defensa la veu, 
les aportacions i les necessitats de les fa-
mílies amb la participació en el Consell 
Escolar del centre i del municipi i amb la  
participació en el Projecte Educatiu de 
Ciutat (PEC). 

És també l’espai idoni perquè les famí-
lies ens puguem formar. L’aprenentatge 
entre iguals, entre persones que tenim 
les mateixes necessitats i preocupaci-
ons, és sempre molt profi tós. D’aquesta 
manera, podem millorar en l’atenció als 
nostres fi lls i fi lles i en el seguiment de la 
seva educació. És l’espai on podem re-
ivindicar millores en el centre educatiu 
i en l’educació perquè sigui de qualitat 
i doni les mateixes oportunitats a tot-
hom. 

És un espai de progrés per a la soci-
etat. 

Ens hi trobaràs el primer dilluns 
de cada mes 16 a 17.30 h i ens pots 
escriure un correu a ampaiesmar-
tamata@gmail.com o trucar-nos al 
678241611.
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ELS PONENTS I ELS ASSISTENTS OPINEN SOBRE... 

Yo he venido porque quie-

ro ampliar conocimientos. 

Recomiendo la formación 

del DIL. Yo he hecho formación de Community 

Manager, también de inglés, de nuevas tecnologías 

y todo me sirve porque yo soy informático. Estoy 

muy contento porque mientras me he formado, me 

ha llegado una oferta de trabajo.

JOSÉ ANTONIO 
CAMBRONERO
ASSISTENT 
(24 ANYS)

M’interessa la ponència 

sobre l’emprenedoria per-

què estic fent formació 

sobre Community Manager i és una sortida. He 

estat administrativa logística, una professió que 

s’està masculinitzant. Ara vull mirar cap al màr-

queting. Sóc tècnic superior en comerç internacio-

nal i m’interessa derivar cap aquí.

AIDA DE LA VEGA ARÚS 
ASSISTENT

(30 ANYS) 

He vingut a informar-me 

sobre el món laboral 

perquè vull saber-ne. Estic 

aquí perquè hi ha una xerrada d’emprenedors i so-

bretot m’interessa la Formació Professional Dual 

per poder treballar i estudiar al mateix temps. A 

veure si aconsegueixo un contracte amb aquestes 

característiques.

ALEJANDRO MATEO PLAZO
ASSISTENT

(20 ANYS)

Espero incentivar i resol-

dre dubtes als assistents. 

Amb 34 anys i després 

de 15 en una feina fi xa, vaig decidir canviar i 

convertir la meva passió en professió. Han passat 

2 mesos i s’han obert moltes portes. Sota la marca 

Espín Esports, hi ha la botiga, la botiga on line i les 

ponències sobre coaching. 

XAVIER ESPÍN SOLER
PONENT EMPRENEDORIA

(34 ANYS )

En aquestes jornades 

vinc com a representant 

de la presidència de la 

CIV, que és Concentració Industrial Vallesana. Una 

mica el que volem fer a nivell de CIV es presentar 

els projectes que es puguin fer per dinamitzar 

l’ocupació i tot el que puguem fer de col·laboració 

amb escoles, tipus FP Dual.

JORDI JUNCÀ 
EMPRESARI

(49 ANYS)

Hemos presentado 

nuestro proyecto, “Tu pueblo digital”, y lo hemos 

hecho en la situación en la que se encuentra. 

Hemos expuesto la experiencia en la creación de 

la empresa. Estamos contentos porque siendo 

un pueblo pequeño, hay personas con ganas 

de hacer cosas y el Ayuntamiento da mucho 

soporte.

DANIEL RAYA 
RAÚL SÁNCHEZ
PONENTS EMPRENEDORIA 
(25 ANYS)

Refl exió, debat i iniciatives d’acció sobre l’atur i l’ocupació
L’Espai Cultural Montbarri va acollir a fi nals de juny 
les jornades “No t’aturis!”, un espai de refl exió sobre el 
mercat laboral i d’intercanvi de propostes per combatre 
l’atur, algunes de caire municipal, com els Dispositius 

d’Inserció Laboral per a joves i per a dones. L’emprene-
doria també hi va tenir un paper destacat, amb l’exposi-
ció d’experiències protagonitzades per veïns i la presen-
tació dels Premis Emprèn.

Experts teòrics, com Albert Recio, professor 
del Departament d’Economia Aplicada de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, jun-
tament amb tècnics que treballen en el dia 
a dia dels projectes de suport a l’ocupació, 
emprenedors com Xavi Espin (Espin Esports), 
Dani Raya i Raúl Sánchez, (Tupueblodigital 
SCP) i empresaris, com el director de la planta 
d’Henkel Ibérica a Montornès i president de 
Concentració Industrial Vallesana, Jordi Juncà, 
van fer les seves aportacions a les jornades 
“No t’aturis!” que es van celebrar el 26 i 27 de 
juny a l’Espai Cultural Montbarri.

L’experiència municipal
Durant les jornades es van posar sobre la tau-
la algunes de les dades recollides pel Depar-
tament Municipal de Promoció Econòmica. SEGON DIA DE LES JORNADES EN QUÈ ES VA TRACTAR L’EMPRENEDORIA

PRESENTACIÓ DE LA TAULA PER LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I L’OCUPACIÓ

Quin ha estat el seu interès o paper en aquestes jornades?

La Borsa de Treball compta en l’actualitat amb 
900 usuaris actius, més d’un 70% dels quals 
tenen entre 20 i 49 anys. La proporció entre 
homes i dones és similar, amb un percentatge 
lleugerament superior d’atur femení.

Un 20% dels usuaris no tenen estudis o no-
més els primaris, mentre que un 71,4% ha cur-
sat l’ensenyament secundari obligatori.

Durant el darrer any el servei ha dut a terme 
735 entrevistes i més de 1.800 assessoraments 
individuals. També s’han fet sessions de grup, 
formatives, d’orientació i de seguiment.

Entre els projectes més destacats hi ha ha-
gut la posada en marxa dels Dispositius d’In-
serció Laboral. Se n’han fet dos per a joves, i 
enguany, també de forma específi ca un per 
a dones. La formació a mida en col·laboració 
amb les empreses té com a exponent Cobe-
ga que, durant els darrers cinc anys, ha inserit 
anualment entre 15 i 20 persones.

La capacitat d’incidència municipal per 
reduir l’atur es completa amb les 79 contra-
ctacions directes que ha dut a terme el Con-

sistori a través dels Plans d’Ocupació Local, i 
programes com Treball i Formació i Treballs 
als Barris. 

Impuls a l’emprenedoria amb els Premis 
Empren
Una de les novetats de les jornades va ser la 
presentació dels Premis Emprèn vinculats al 

Projecte d’Intervenció Integral de Montornès 
Nord. S’atorgaran dos premis de 6.000 i 4.000 
euros a iniciatives emprenedores socials o 
medi ambientals. El termini de presentació de 
projectes acaba el 26 de setembre.

Les jornades es van cloure amb la presenta-
ció de la Taula per la dinamització econòmica 
i l’ocupació. |
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Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

L’any 1930 es va inaugurar a Montornès 
el primer edifi ci destinat a ser l’escola del 
poble. És un edifi ci d’estil noucentista situat 
a la plaça de darrera l’església, conegut avui 
com a Aules Pintor Mir. Entre 1930 i 1965 va 
ser l’escola de Montornès, i a partir de 1965 
fi ns als primers anys 90 va acollir aules dels 
alumnes més grans del centre d’EGB Sant 
Sadurní.

I abans? Quina era la situació escolar an-
terior a 1930? Documents i gent gran ens 
parlen que hi havia dues petites escoles en 
locals de lloguer. D’ una banda les nenes fe-

Les primeres escoles de Montornès
ien les classes en una casa de l’actual carrer 
Nou, i de l’altra els nois s’estaven en una ca-
seta a la cara de llevant de la plaça del Pintor 
Mir. Una planta de la petita vivenda era aula, i 
l’altra ofi cines de l’Ajuntament.

El primer document que es conserva sobre 
ensenyament data de 1887. Es tracta del llibre 
de la Junta Local de instrucción formada per 
l’alcalde i quatre prohoms més, que acorden 
“hacer frecuentes visitas a las escuelas para 
estimular el celo de los señores profesores y 
niños”. La gran preocupació d’aquesta junta 
és l’absentisme escolar que qualifi quen de la-
mentable, però que en una comunitat essen-
cialment agrària, àvida de mans per treballar 
als conreus, solia ser un fenomen habitual.

L’any 1890, les actes esmenten per primer 
cop el nom dels mestres de “las escuelas 
públicas elementales de niños y niñas de 
esta localidad”, incloses les de Vallromanes: 
Pere Riera, Enriqueta Marcé, Joan Samon... 
Resulta que aquests ensenyants demanen 
al govern local uns diners supletoris justa-
ment perquè la no assistència d’alumnes els 
fa baixar els ingressos. La junta respon sense 
embuts que “la no asistencia a las escuelas 
es debida a la neglicencia y a la falta de celo 
de los maestros en el desempeño de su im-
portante ministerio”.

Una darrera curiositat. L’any 1894, per 
atendre la queixa dels pares que no podien 
fer front al pagament de la quota mensu-
al, s’acorda establir un barem amb 4 preus 
segons la riquesa familiar: 1,5 pta., 1 pta., 
0,5 pta. i 0 pta. Entre els nens hi havia 11 
de primera classe, 5 de segona, 6 de terce-
ra i 3 considerats pobres. Entre les nenes, 4 
de primera, 13 de segona, 14 de tercera i 2 
considerades pobres. Total, doncs, 25 nois i 
33 noies.

Recentment l’Arxiu Municipal ha ingres-
sat documentació de l’escola de nens amb 
llibres de matrícula escolar des de 1907. Va 
arribant material com la fotografi a del grup 
escolar de 1905 que acompanya aquest es-
crit. Amb més aportacions, potser algun dia 
es podran reescriure els orígens de l’educa-
ció pública a Montornès. |EL MESTRE I EL GRUP D’ALUMNES DE L’ESCOLA DE NENS DE MONTORNÈS AL1905. AMMV. IMATGE CEDIDA PER MARIA FORCADA. 

J.D
E ALCALD

E
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Les Festes de Montornès, en 
mans dels veïns

Ja en els darrers anys les entitats 
han participat en l’organització de 
les festes. Ara, el Ple ha aprovat ini-
cialment un reglament per regular la 
col•laboració a través de la Comissió 
Municipal de Festes.

En les darreres edicions de les festes les 
associacions locals han participat activa-
ment a l’hora de planifi car la programació. La 
col•laboració, fi ns ara no regulada formalment,  
ha quedat recollida en el reglament de funci-
onament de la Comissió Municipal de Festes. 

SEGUICI D’INICI DE LA FESTA MAJOR (2012)

El jovent de Montornès fa balanç del Pla Jove 2010-2014. Una trentena de joves han 
participat en el Fòrum Jove, celebrat els darrers dies a la Sala Stoping, i han debatut les 
actuacions del Pla Jove. Les conclusions serviran per actualitzar el document d’acció dels 
propers 4 anys. |

Coincidint amb l’inici de les preinscripcions 
per a la propera temporada dels cursos i tallers 
del Casal de Cultura, s’ha publicat la programa-
ció prevista a l’equipament, juntament amb la 
de la Biblioteca i l’Ofi cina de Català. 

El Casal manté l’oferta del curs passat i, a 
més, es proposen dos tallers nous: un de tast 
de vins que es desenvoluparà de l’octubre a 
desembre, i un altre de gimnàstica hipopressi-
va per al reforçament del sòl pelvià per a dones. 
Aquesta darrera proposta és una col·laboració 
dels Departaments de Cultura i d’Igualtat.

També la Biblioteca presenta algunes nove-
tats per a la propera temporada com la titulada 
“Ha nascut l’arbre de les històries!”, un espai set-
manal per a infants d’entre 8 i 12 anys per llegir, 
trobar l’amistat i gaudir de la fantasia. També es 
duran a terme sessions sobre emprenedoria, 
programades en col·laboració amb el Departa-
ment Municipal de Promoció Econòmica.

Finalment, l’Ofi cina de Català, que comme-
mora el 25 aniversari del Consorci per la Nor-
malització Lingüística, començarà la tempo-
rada amb la inscripció als seus cursos que es 
podran formalitzar a partir del 17 de setembre. 

Termini d’inscripcions per a la propera 
temporada al Casal:
- Fins al 29 d’agost, a l’OAC. De dl. a dv. 
de 8 a 15 h

- De l’1 al 5 de setembre, al Casal de Cul-
tura. De 16 a 20 h

(L’ordre de presentació de les preinscrip-
cions no garantirà la plaça).

- El 15 de setembre a les 19 h es farà un 
sorteig dels tallers que tinguin més de-
manda que places disponibles. 

- El 17 de setembre es penjaran les llis-
tes d’admesos a la recepció del Casal de 
Cultura i al web municipal i s’obrirà el 
termini d’inscripcions. |

Els equipaments 
culturals es preparen 
per a la nova temporada

El document defi neix la composició, els objec-
tius i les funcions.

Hi podrà participar un representant de cada 
entitat que ho demani de les que hi ha ins-
crites al Registre Municipal d’Entitats. També, 
qualsevol persona del municipi a títol individu-
al (fi ns a un màxim de 5) que ho sol•liciti per 
mitjà d’una instància.

La Comissió assessorarà i canalitzarà la parti-
cipació dels grups i entitats i prendrà decisions 
en l’organització del disseny i la programació 
dels esdeveniments festius, mentre que l’Ajun-
tament en tutelarà el funcionament. |

JA JIM
ÉN

EZ
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Montornès, capital internacional 
de l’Scooter per un dia

Les instal·lacions de l’skatepark ubi-
cat a tocar del torrent de Vinyes Ve-
lles han acollit aquest mes de juliol, 
el III International Scooter Festival, 
amb participació de 140 riders locals 
i internacionals.

Per primera vegada, els tubs i tobogans de 
l’skatepark de Montornès han acollit un esde-
veniment de gran magnitud. Es tracta del III 
International Scooter Festival, la trobada més 
important que se celebra a Espanya en la dis-
ciplina de patinet acrobàtic.

Durant 12 hores, el 5 de juliol, el públic va 
poder seguir les piruetes i evolucions de 140 
riders arribats d’arreu. Es van fer competicions 
en les categories open, amateur, semi-pro i pro, 
i es van repartir més de 3.000 euros en premis.

El festival va comptar amb la participació 
del rider de Montornès Eric Ávila Molina que, 
amb 15 anys, és subcampió d’Espanya d’Sco-
oter i va ser novè en els Extreme Barcelona 
celebrats a fi nals de juny. Àvila està classifi -
cat per a les fi nals europees i té assegurada 
una plaça en el Mundial que se celebrarà a 
Londres. |

III INTERNATIONAL SCOOTER FESTIVAL A L’SKATEPARK DE MONTORNÈS

Els cinc campus d’estiu organitzats per les 
entitats esportives del poble i el Complex 
Esportiu, més el tradicional Casal d’Estiu, han 
aplegat enguany prop de 700 infants.

Hi ha campus de bàsquet, futbol, tennis, ka-
rate, i multiesports (CEM).

Una de les novetats d’aquesta edició és que 
entre els professionals que dinamitzen les ac-
tivitats hi ha joves que fan les pràctiques del 
curs ofi cial de monitor de lleure, impartit pel 
Dispositiu d’Inserció Laboral per a Joves (DIL-
Jove) que impulsa el Departament de Promo-
ció Econòmica: tres les fan al campus del Club 
Karate, i sis al Casal d’Estiu.

Número de participants:
- Club de Bàsquet Vila de Montornès : 62
- Club de Tennis Montornès : 37
- Club de Futbol Montornès: 45
- Club de Karate Montornès: 60
- Casal d’estiu: 188
- Complex Esportiu Municipal: 300

Estiu, esport i lleure: una 
combinació guanyadora

CAMPUS DE BÀSQUET AL PAVELLÓ MUNICIPAL
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3 anys de govern

Després de 3 anys de govern municipal fem 

balanç. Des del primer moment de la legislatura hem 

prioritzat les polítiques socials de suport a les famílies i a la infància per 

pal•liar en la mesura del possible els efectes de l’estafa (crisi) econòmica. 

Entenem l’educació com a política social  vertebradora de l’acció de 

govern, per això hem impulsat enguany el Projecte Educatiu de Ciutat, 

amb molt bona acollida i una àmplia i diversa participació. 

D’altra banda, hem projectat un programa d’inversions de prop de 

4M€ per a la renovació d’equipaments de servei per als veïns/es i per a 

les entitats. La rehabilitació d’espais generarà ocupació i complemen-

tarà els Plans d’Ocupació Local que un any més donen aire a unes 30 

persones.

Seguim treballant per fomentar l’emprenedoria i formació de joves i 

dones, estrenyent relacions amb empreses del municipi, sobretot aquest 

any entorn a la Formació Professional Dual per fer-ho realitat el curs 

2015/2016.

Un eix irrenunciable de la nostra acció política és la recuperació de 

serveis. Primer l’enllumenat públic, ara el servei d’abastament d’aigua 

i properament el Complex Esportiu Municipal, que seran garantia 

d’estalvi, transparència i qualitat. I per continuar amb la gestió directa, 

al setembre posarem en marxa l’Empresa Municipal amb els serveis de 

Joventut i Cultura i les rehabilitacions dels equipaments.

Esperem que aquests dies ens serveixin per trencar amb la rutina, 

carregar piles i tornar al setembre amb forces per al nou curs, bon estiu!

Calle de la Llibertat ¿para cuándo?

Bona sintonia

Desitgem que la bona sintonia de la qual el 

senyor alcalde sempre ens parla arribi a la comunitat educativa de l’escola 

Palau d’Ametlla en forma de nou edifi ci en un termini breu.

Fins ara el conveni signat per l’anterior equip de govern per al fi nança-

ment de l’institut Marta Mata sembla que va bé (s’ha cobrat pràcticament 

la totalitat de l’import), i el nostre alcalde no ha dubtat a atribuir-se el 

mèrit. També treu pit a defensar les mainaderes (que ara resulta que són 

invent seu). Altre cosa sembla ser quan ha de començar un nou repte i un 

nou projecte com és el de convèncer el Departament d’Educació sobre 

les condicions en què es troben els infants escolaritzats al centre Palau 

d’Ametlla. 

En aquest cas el que fa es construir una pista polivalent que havia pro-

mès en el seu programa electoral en els terrenys destinats a la construcció 

de l’escola, i perquè no ens enfadem, ens explica que aquesta pista és la 

primera pedra de l’escola. Però la realitat es que no existeix cap conveni 

signat amb la Generalitat per reduir els terrenys cedits o per incorporar 

aquesta pista a centre educatiu. 

És més, a una pregunta directa sobre si aquest equipament formarà 

part del nou edifi ci, canvia el discurs, i diu que no necessàriament, però 

que el podran utilitzar els alumnes. Només faltaria! Suposem que els de 

qualsevol escola!

On abans deien prou excuses de competències!  Ara ens parlen de bona 

sintonia, de crisi, de retallades  i no ens mostren cap fet concret o cap 

acord signat. 

Ens cal un defensor de la Ciutadania

A Montornès del Vallès ens manca un defensor de la ciu-

tadania, una institució que té per missió vetllar pels drets 

dels ciudatans en relació amb l’actuació de l’Administració municipal, 

dels organismes administratius que en depenen i les empreses de serveis 

públics. El defensor de la ciutadania pot intervenir a petició de qual-

sevol persona física o jurídica que li presenti una queixa. També, quan 

les circumstancies ho requereixin, pot promoure accions per iniciativa 

pròpia. Existeix un reglament que explica quan pot intervenir (errors o 

arbitrarietats en aplicació de normes, tracte indegut, retards, inexecu-

ció de resolucions, negatives a facilitar informació, etc.) i quan no pot 

intervenir (quan les queixes siguin anònimes, denotin mala fe no tinguin 

fonament, quan es trobin pendent de resoluciójudicial, etc.). El defensor 

del ciutadà duu a terme les funcions amb total independència i objecti-

vitat, són accions gratuïtes per a tothom, el defensor de la ciutadania no 

és cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions ni pot 

suspendre actuacions administratives, això sí,  té facultat per fer les re-

comanacions, els suggeriments i recordatoris que cregui oportuns a les 

dependències o serveis de l’Administració municipal que no respectin els 

drets legítims dels ciudatans, prenent decisions i adoptant les fórmules 

d’acord o conciliació que cregui oportunes . Aquesta és la fi gura que no 

tenim i que podria ser útil per al ciutadà, ja que seria  una única fi nestra 

de relació entre el ciutadà i l’Administració a l’hora de presentar queixes 

en el nostre municipi. 

| Grups Municipals |
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