
Debat i participació veïnal 
per recuperar l’espai públic

Durant els mesos de novembre i desembre s’han fet trobades per tal 
que el veïnat pugui fer les seves propostes en relació a les millores que 
s’incorporaran a les places de Joan Miró, del Sorral i de la Pèrgola, i als 
darreres del carrer del 9 d’abril i el carrer de la Llibertat, incloses al Pla 
Estel. Aquest procés de participació per recuperar l’espai públic a partir 

de les necessitats i visions de la ciutadania també s’ha promogut al 
barri de Can Bosquerons. El veïnat va debatre sobre els usos d’un nou 
espai de lleure que s’ubicarà en uns terrenys municipals de 3.500 m2. 
Les opcions amb més bona acollida, una pista de petanca i una zona 
d’esports.

07
Els premis Empren 
posen en valor 
l’emprenedoria local

10
Comencen les obres
de la passarel·la sobre 
el riu Mogent
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L’Ajuntamen� 
u� desitj�
BONES FESTES!
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26 27 28 29 30 31
FONTCUBERTA BALCELLS FORN YÁÑEZ MORENO MORENO

• 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
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crèdits

Aquests dies comencen les obres de la passarel·la per a vianants que ha 

d’unir el barri de Montornès Nord amb el camí fl uvial per sobre del riu Mogent. 

D’aquesta forma, s’apropa enormement la zona de l’Ajuntament, el Centre de Salut, la Biblioteca, l’Escola 

de Música i l’Escola Can Parera, a més del nou pavelló-carpa polivalent als veïns i veïnes d’aquest barri. És 

aquí també on ha d’anar ubicada la futura nova escola Palau d’Ametlla. 

Aquest ha de ser un accés que faciliti també que els ciutadans i ciutadanes de la resta del municipi ac-

cedeixin més fàcilment a peu a Montornès Nord. Trencant físicament una barrera històrica que separava, 

i allunyava, els dos nuclis.

La passarel·la ha estat el canvi més destacat que hem introduït en el projecte integral de Montornès 

Nord, de Llei de barris, que ens va acceptar la Generalitat com a mesura principal per millorar la connec-

tivitat entre les dues zones del poble. Esperem que així sigui. Està previst a més condicionar el camí fi ns al 

CAP, amb il·luminació, bancs i millora del paviment, com també, a l’altra banda, refer tota la zona d’accés 

al carrer 9 d’Abril.

Amb aquesta actuació superarem la barrera física, però ens ha de ajudar a superar les que són mentals 

i socials. Montornès Nord ha fet 50 anys, i ha arribat el moment de començar a unifi car Montornès com 

un sol poble. Aquest, i no cap altre, és l’objectiu principal d’aquest projecte integral. Té molt de sentit, i per 

això hem continuat apostant-hi.

Malgrat que la Generalitat no ha acomplert el seu compromís amb el projecte, i des del 2010 no ha 

aportat ni un sol euro de la meitat que li correspon, i el deute ascendeix ja a 1’4 milions d’euros, nosaltres, 

no només no ens hem aturat, si no que hem mantingut i ampliat les inversions i els projectes socials. A 

diferència d’altres municipis que ja han desistit dels seus projectes, Montornès continua endavant amb 

una aposta importantíssima, que benefi cia tot el municipi.

La passarel·la en poc temps serà una realitat, i és la millor metàfora de la unió i el futur comú. Com deia 

el poeta, “tendim ponts que uneixin banda i banda del riu”.

José A. Montero. Alcalde

Una passarel·la que uneix
per fi  un poble

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’atenció presencial i telefònica 
de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

i dimarts i dijous, també de 17 a 19 h.
Avinguda de la Llibertat, 2

Tel. 93 572 11 70
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Projecte CLARA: un nou impuls 
per ajudar les dones a l’atur

Una vintena de dones amb especials 
difi cultats per a la inserció laboral 
participen en aquest projecte que 
té l’objectiu de donar-los assessora-
ment, eines i formació que els facili-
tin l’accés al mercat de treball.

L’Associació Benestar i Desenvolupament 
(ABD) en coordinació amb els departaments 
de Polítiques d’Igualtat i Serveis Socials de 
l’Ajuntament i l’Ofi cina del barri desenvolupa 
el projecte CLARA.

La iniciativa, que es va encetar el 19 de 
novembre, s’adreça a dones amb difi cultats 
especials d’inserció laboral i es desenvoluparà 
fi ns al setembre de l’any que ve. Les partici-
pants rebran motivació, informació, formació, 
assessorament i acompanyament per tal de 

facilitar la seva inserció laboral.
El cost de l’actuació és de 30.000 €. El Ins-

tituto de la Mujer n’aportarà 25.000  i l’Ajun-
tament 5.000. A banda d’això, el consistori 
destinarà 6.000 € en beques a les dones par-
ticipants.

Complement al DIL Dona
La taxa d’atur femení a Montornès se situa a 
l’entorn del 23%. Per ajudar a pal·liar aquesta 
situació, l’Ajuntament ha dut a terme fi ns ara 
dos Dispositius d’Inserció Laboral (DIL) adre-
çats de forma específi ca a les dones. El darrer 
va començar al febrer.

Amb el projecte CLARA es dóna un pas més, 
per tal d’arribar a aquelles dones que, per la 
seva situació personal, tenen difi cultats ad di-
cionals per poder accedir al món laboral. |

Durant aquest mes de desembre l’Ajunta-
ment ha creat una borsa de treball de tècnics 
per poder realitzar diversos projectes que 
s’han presentat a la convocatòria de subven-
cions del programa “Treball als barris”. Són 
ajuts que ofereix la Generalitat als municipis 
que, com Montornès, desenvolupen plans 
d’Intervenció integral amb fons de la Llei de 
millora de barris.

Si s’aconsegueix l’ajut, i seguint la línia d’ac-
tuacions que s’han posat en marxa en els dar-
rers anys per tal de lluitar contra la desocupa-
ció, es preveu posar en marxa el DIL-Barri, un 
Dispositiu d’Inserció Laboral específi c adreçat 
a persones en risc d’exclusió. 

És per això que la borsa inclou un tècnic 
d’ocupació i desenvolupament, un orientador 
laboral, dos integradors socials, un formador 
en noves tecnologies i un auxiliar de serveis. |

Més accions socials en 
el marc del Projecte 
d’Intervenció Integral 
de Montornès Nord

OFICINA DEL BARRI AL CARRER HNAS. DE LA VIRGEN NIÑA

SESSIÓ INAUGURAL DEL PROJECTE CLARA A L’AULA MARINADA
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250 persones Trenquen el silenci 
contra la violència masclista

El Teatre Municipal va acollir, el 
25 de novembre, l’acte central del 
programa organitzat a Montornès a 
l’entorn del Dia Internacional con-
tra la violència masclista. 

Més de 200 persones, entre les quals hi ha-
via molts infants i joves, i persones dels Casals 
de la Gent Gran, es van unir per construir un 

missatge de compromís contra la violència de 
gènere. Entre tots van crear un mosaic amb el 
lema de la campanya d’enguany: “Trenquem 
el silenci”.

La programació també ha inclòs taules in-
formatives als mercats i altres activitats pro-
gramades amb la col·laboració d’entitats com 
ADIM, AFIBROMON i 14 d’abril: recuperem la 
memòria per recuperar drets. |

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat i el 
Club Esportiu Montornès Atletisme han ar-
ribat a un acord per tal que la Mitja Marató 
Montornès - Montmeló - Vilanova - La Roca 
del mes de març coincideixi amb la comme-
moració, el dia 8, del Dia Internacional de la 
Dona Treballadora i ofereixi a les dones del 
poble les màximes facilitats per participar-hi. 

És per això que les dones que s’apuntin a 
la cursa dels 6 km, que es disputa juntament 
amb la Mitja, rebran sessions d’entrenament 
a les pistes d’atletisme. Les sessions han co-
mençat aquest mes de desembre i es perllon-
garan fi ns al 28 de febrer. 

El preu de l’activitat (que inclou la inscrip-
ció, els entrenaments i una samarreta per al 
dia de la cursa) és de 19 euros. Els fulls d’ins-
cripció es poden recollir  al Casal de Cultura, a 
l’Ofi cina del Barri i a l’OAC. Les inscripcions es 
podran formalitzar fi ns al 21 de gener. |

Apunta’t a córrer per la 
igualtat de gènere a la 
Mitja Marató!

FOTO DE GRUP EN UNA DE LES PRIMERES SESSIONS D’ENTRENAMENT

MOSAIC CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

EXPOSICIÓ  “VIOLÈNCIA MASCLISTA EN LA PARELLA: DESMUNTEM 
MITES?” A CAN XERRACAN REPRESENTACIÓ A CÀRREC DE L’ALUMNAT DE L’AULA MUNICIPAL DE TEATRE
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El voluntariat 
de Montornès 
s’implica en la 
campanya “Un 
somriure per a 
tothom”

L’Associació Volumont, constituï-
da en el darrer any per aglutinar el 
voluntariat del poble participa en-
guany activament en la gestió de la 
campanya “Un somriure per a tot-
hom”. En aquesta edició se’n bene-
fi ciaran més de mig centenar d’in-
fants de famílies de Montornès amb 
greus difi cultats.

En els darrers dies s’han pogut veure als 
equipaments municipals els calaixos de la 
campanya “Un somriure per a tothom”. S’ha 

Voluntaris de l’Associació Volumont s’en-
garreguen de preparar els lots i donar-los a les 
famílies, que els recolliran entre els dies 22 i 23 
dins l’horari escolar per tal que puguin decidir 
com i quan el lliuraran als fi lls.

Enguany s’han instal·lat punts de recollida 
a l’Escola Municipal de Música, al Casal de 
Cultura, a la Biblioteca i als Casals de la Gent 
Gran. |

recollit material escolar, joguines, peces de 
roba i esport, productes higiènics, etc, que es 
faran arribar a una vintena de famílies que es 
troben en una situació difícil i reben atenció 
i seguiment des de dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament. 

A més de les aportacions a títol individual, 
també les empreses de l’entorn i els comer-
ços del poble han col·laborat en la campanya.
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IMPOST SOBRE ELS BÈNS IMMOBLES (IBI)
BONIFICACIONS
• Del 50% per a les famílies nombroses.
La sol·licitud s’ha de presentar � ns el 2 de juliol de 2015, a l’o� -

cina de l’ORGT.
• Les famílies que no puguin fer front a les obligacions tributàries es 

poden acollir als ajuts socials amb caràcter d’urgència que conce-
deix el Consistori (Departament de Serveis Socials).

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
EXEMPCIONS
Pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una 
pensió d’incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran 
invalidesa.
La sol·licitud s’ha de presentar a l’o� cina de l’ORGT.

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUES)

EXEMPCIONS
• Increments del valor conseqüència de la transmissió per dació en 

pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari.
• Increments del valor conseqüència de la transmissió de l’habitat-

ge habitual del deutor hipotecari per procediment d’execució hi-
potecària notarial o judicial.

Congelació dels impostos i nova tarifa 
social en el consum d’aigua
El proper any les famílies amb difi cultats podran sol-
licitar una bonifi cació del 50% en la quota del servei de 
subministrament d’aigua potable, resultat de la recupe-
ració per part de l’Ajuntament de la gestió.

Igual que en els tres darrers anys, s’abaixa el rebut de les 
escombraries.  Dels 121 € de 2014 es passa als 117,20 €. El 
2015 hi haurà exempcions en les transmissions per dació 
en pagament de l’habitatge habitual.

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
BONIFICACIÓ
Del 50% de la quota de servei i aplicació de la tarifa domèstica 
social per als contribuents amb ingressos no superiors al 
Salari Mínim Interprofessional (SMI), amb informe previ 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
L’abaixada en la taxa serà del 3% per als rebuts domiciliats i de l’1% 
per a la resta. El rebut de 2015 quedarà en 117,20 euros.
BONIFICACIONS
• Fins al 50% per als contribuents a l’atur i amb ingressos per so-

ta del SMI per unitat familiar. La sol·licitud s’ha de presentar el 
mes de gener, a l’o� cina de l’ORGT.

• Del 100% per a pensionistes que cobrin per sota del SMI. La sol-
licitud s’ha de presentar de l’1 de gener � ns el 2 de desembre 
de 2015 a l’o� cina de l’ORGT.

• Reducció de 99 euros per als locals comercials que no tinguin acti-
vitat. La sol·licitud s’ha de presentar el mes de gener a l’o� cina 
de l’ORGT.

• Reducció de 171,17 euros per a les naus industrials sense activitat. 
La sol·licitud s’ha de presentar el mes de gener a l’o� cina de 
l’ORGT.

• Deducció del 10 al 20% per fer ús de la deixalleria de 5 a 10 vega-
des durant l’any.
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La renuncia de José Luís Campos com a re-
gidor per motius personals i la incorporació 
de Carlos Conesa al govern ha comportat 
canvis en l’organització municipal.

Les responsabilitats de Campos han estat 
repartides entre els membres de l’equip de 
govern. Així Conesa és titular de Via Pública i 
Disciplina Urbanística, i regidor dels barris de 
Can Coll – Manso Coll i Vinyes Velles - Man-
so Calders. Juan José Fernández, 2n tinent 
d’alcaldia, assumeix Seguretat Ciutadana i 
Convivència, i Obres i Projectes. Miguel An-
gel Bueno és 5è tinent d’alcaldia, titular de 
Cooperació Internacional i assumeix Medi 
Ambient i Sostenibilitat, responsabilitats fi ns 
ara de M. Rosa Vinyallonga que passa a ser 
4a tinenta d’alcaldia i regidora delegada de 
l’Àrea de Territori.

Finalment l’alcalde, José A. Montero, s’ha re-
servat les competències d’Urbanisme i l’Àrea 
de Seguretat Ciutadana i Convivència. |

Nova organització 
municipal

D’ESQUERRA A DRETA, L’ALCALDE, JOSÉ A. MONTERO; JORDI JUNCÀ, PRESIDENT DE CONCENTRACIÓ INDUSTRIAL VALLESANA I DIRECTOR DE PLANTA DE 
HENKEL IBÉRICA SA, I MATIES CROS, GUANYADOR DEL PREMI EMPRÈN 2014

El Premi Emprèn ajudarà a obrir 
un comerç d’articles de segona mà

A fi nals de novembre es van lliurar 
els Premis Emprèn 2014 convocats 
per l’Ajuntament. El guanyador 
del primer premi de 6.000 euros 
ha estat Maties Cros per la seva 
proposta d’obrir un establiment 
d’articles de segona mà al barri de 
Montornès Nord.

Els Premis Emprèn pretenen fomentar la 
creació de projectes socials que proposin ac-
tuacions de millora per al barri de Montornès 
Nord i estan vinculats al Projecte d’Interven-
ció Integral del barri.

El projecte guanyador correspon a Maties 
Cros i proposa la creació d’un comerç a Mon-
tornès Nord destinat a la venda de productes 
de segona mà. A més dels 6.000 euros del 
premi, el projecte comptarà amb l’acompa-
nyament del Servei Municipal de Promoció 
Econòmica per a la posada en marxa.

El jurat del Premi Emprén, format per per-
sones de reconegut prestigi vinculades al 
desenvolupament econòmic del territori, 
l’ocupació i la cohesió social, va haver d’esco-
llir entre els cinc projectes presentats a la con-
vocatòria. El segon premi, dotat amb 4.000 
euros, va ser declarat desert. |
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El Pla Educatiu de Montornès comença a treballar la relació escola-família. Al 
novembre es va iniciar un cicle de xerrades centrades en la família. La primera, a càrrec de 
l’escriptor Carlos González, va comptar amb més de 200 persones. |

El veïnat de Can Bosquerons decideix un equipament per al barri. Una pista de 
petanca; jocs infantils; i una pista per fer exercici són algunes de les propostes per al nou 
espai de lleure que s’ubicarà en uns terrenys municipals de 3.500 m2. |

BREUS

L’Ajuntament i la Fundació Seur han signat 
un conveni de col·laboració per a la recollida 
de taps de plàstic per recaptar fons a benefi ci 
d’infants amb problemes de salut. Montornès 
és el primer poble de la comarca que s’adhe-
reix a la iniciativa. El projecte es va posar en 
marxa l’any 2011 i des de llavors s’han recollit 
2.957 tones (686.613 euros) que han servit per 
ajudar 87 infants. |

“Taps per a una nova vida”

El canvi de gestió i la reestructuració del servei 
de recollida de paper-cartró, envasos i vidre 
ha generat un ingrés de 90.066,41 € correspo-
nents al retorn dels cànons pel reciclatge de 
l’any 2013. El cost del servei més la recollida de 
paper-cartró comercial havia estat l’any passat 
de 102.803,82 € per la qual cosa, elcost real s’ha 
rebaixat a 12.737,41 €. En relació a anys anteri-
ors l’estalvi supera els 79.000 €. |

Montornès recupera més
de 90.000 euros en
la recollida selectiva

L’ALCALDE I DUES VOLUNTÀRIES I TREBALLADORES DE SEUR
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L’Urban River Lab de Montornès, 
referent europeu en investigació

Des de fa unes setmanes funciona a 
la depuradora de Montornès l’Ur-
ban River Lab (URL), un laboratori 
experimental pioner on es fan assa-
jos per millorar la qualitat de l’ai-
gua. La iniciativa pertany al projec-
te europeu INTERFACES.

L’URL és el primer laboratori d’aquestes ca-
racterístiques del territori espanyol. La instal-
lació, a l’aire lliure, serveix per fer assajos que 
permetran obtenir resultats sobre els efectes 
en l’aigua de plantes i substrats (sorres, gra-
ves i pedres, entre altres). L’objectiu és millo-

L’EQUIP IMPULSOR DE L’URL AMB L’ALCALDE, JOSÉ A. MONTERO, I EL PRESIDENT DEL CONSORCI DE LA CONCA DEL BESÒS, SERGI MINGOTE

SESSIÓ DE TREBALL A L’ESCOLA MARINADA

Més espais d’ús ciutadà. Darrerament s’ha habilitat una zona d’aparcament i un espai 
d’esbarjo per a gossos, entre els carrers de Narcís Monturiol i de Francesc Layret. S’ha fet 
gràcies a un conveni signat amb la Junta de Compensació de la zona. |

rar la qualitat de l’aigua ja depurada que surt 
d’aquesta mena d’estacions.

L’Urban River Lab forma part del projecte 
europeu de recerca INTERFACES (Marie Cu-
rie Actions Initial Training Networks ITN de la 
Unió Europea). 

La iniciativa ha estat promoguda pel De-
partament d’Ecologia de la Universitat de 
Barcelona, el Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes, el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científi cas i Naturalea-Conservació, amb 
la col·laboració del Consorci per a la Defensa 
de la Conca del riu Besòs, de l’Ajuntament de 
Montornès i del projecte Cleanleach. |

La Guia Michelin ha reconegut amb la dis-
tinció BIB Gourmand el restaurant montorne-
senc ‘Lucerón’ i l’ha inclòs en l’edició 2015 que 
es difondrà a Espanya i Portugal.

La menció reconeix l’excel·lent relació 
qualitat i preu de la seva cuina i l’ambient 
acollidor de l’establiment del carrer de Palau 
d’Ametlla, núm. 18. |

Durant els darrers mesos s’han fet trobades 
perquè els veïnat facin propostes sobre les 
millores que s’incorporaran als carrers i places 
integrats en el Pla Estel. El projecte pretén ar-
ranjar l’espai públic a partir de l’observació i 
les visions de l’entorn més proper. 

Els indrets escollits són les places de Joan 
Miró, del Sorral i la Pèrgola, els darreres del 
carrer del 9 d’abril i el carrer de la Llibertat.

Els espais de Montornès Nord donaran 
continuïtat a la passarel·la que s’està cons-
truint sobre el riu Mogent i que millorarà la 
connexió entre el nord i el centre del poble. |

El ‘Lucerón’ distingit 
per la Guia Michelin

Pla Estel, perquè 
tothom digui la seva
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El somni d’enllaçar Montornès Nord i Montornès Centre més a prop
Aquest mes de desembre han començat les obres de 
construcció de la passarel·la que ha d’enllaçar Montor-
nès Nord i Montornès Centre per sobre del riu Mogent. 
Els treballs s’han adjudicat a l’UTE Excavaciones y 
Construcciones Benjumea SA-Sistemas y Montajes In-

dustriales SA per un import de 466.343 euros i tenen 
una durada prevista de 18 setmanes. L’actuació es com-
pletarà amb l’adequació del camí fl uvial al marge es-
querre del riu per fer-lo més transitable i facilitar l’ac-
cés al nucli urbà.

El vell somni d’enllaçar Montornès Nord 
amb Montornès Centre de forma més direc-
ta i accessible per als vianants serà realitat 
d’aquí a pocs mesos. Aquest mes de desem-
bre s’han iniciat les obres de construcció de la 
passarel·la que connectarà, per sobre del curs 
de l’aigua, l’avinguda del Riu Mogent i els ca-
mins de Vilassar i el fl uvial Mogent, facilitant 
l’accés a la zona de serveis de Can Parera, on 
entre d’altres, hi ha ubicat el Centre d’Atenció 
Primària, l’Escola, la Biblioteca i, molt a prop, 
l’Ajuntament.

L’UTE Excavaciones y Construcciones Benju-
mea SA-Sistemas y Montajes Industriales SA és 
l’encarregada de tirar endavant el projecte que 
partia d’un import de licitació de 617.273,35 €, i 
s’ha adjudicat, fi nalment, per 466.343 €. PLÀNOL ORTOFOTOGRÀFIC DE SITUACIÓ. FONT: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

VISTA LATERAL DE LA PASSAREL·LA PROJECTADA.

EL CAMÍ PROJECTAT A LA VORA DEL RIU TINDRÀ IL·LUMINACIÓ I ARBRAT

L’acció està inclosa en el Projecte d’Interven-
ció Integral de Montornès Nord, per la qual co-
sa compta amb el cofi nançament de la Gene-
ralitat a través de la Llei de barris. També s’han 
aconseguit ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC) i de la Diputació.

Vianants i bicicletes podran circular per 
aquesta passarel·la que tindrà una longitud de 
47,65 m i una amplada de 3 m. L’estructura serà 
d’acer i estarà formada per dues bigues longitu-
dinals simplement recolzades a banda i banda. 
La il·luminació serà amb tecnologia led i estarà 
integrada en l’estructura.

L’accés a la passarel·la es farà a través de ram-
pes. En el cas del marge esquerre del riu (a la 
part de la plana de can Vilaró), el pendent es 
dividirà en tres trams per salvar el desnivell exis-
tent.

Un eix per a vianants des de Montornès 
Centre � ns al carrer de la Llibertat
Complementant la construcció de la passera i 
les rampes d’accés, es durà a terme el condicio-
nament del camí que recorre el marge esquerre 
del riu. S’hi habilitaran punts de llum i es plan-
tarà arbrat per fer-lo més agradable al passeig. 

Al marge dret, per la banda de Montornès 
Nord, es planifi ca, amb l’ajut del veïnat, un mo-
del que permeti unifi car l’accés al carrer de la 
Llibertat, com a eix central del barri des de la 
plaça de la Pèrgola. |

ELS VEÏNS OPINEN SOBRE...

Está muy bien porque 

así Montornés Norte no 

queda tan aislado. No habrá que dar tanta vuelta 

para ir de Montornés Norte a Montornes Centro. 

La pasarela permitirá que los dos núcleos esten 

mejor comunicados, sobre todo pensando en los 

mayores. Es muy interesante unir Montornés.

LOURDES ESCUDERO 
MANZANEQUE
47 ANYS

Ho trobo molt bé. A les passajades, el camí per la 

passera serà molt més agradable per als veïns. A 

més, no caldrà passar per les zones industrials i 

s’evitaran cotxes. Tot el que sigui millorar el poble, 

em sembla molt bé.

CONSÒL BARBENS 
PÉREZ
51 ANYS

Me parece estupendo porque ya era hora de que 

no se separe a Montornés Norte de Montornés 

Centro. Además los mayores podremos caminar 

mucho mejor, sin barreras, que eso es importante. 

Me parece una idea genial.

MARIA DOLORES 
CASTRO CASTRO
62 ANYS

Yo creo que hay cosas en 

este momento más im-

portantes que la construcción de una pasarela 

sobre el rio. Hay gente que está pasando ham-

bre, y eso es ahora mismo mucho más urgente 

que construir un puente que vale mucho dinero. 

Ésa es mi opinión.

RUBÉN CHILLERÓN 
CAMPOS
21 ANYS

Eso me parece muy bien. 

Aunque ya hay acceso de 

Montornés Norte a Montornés Centro por la zona 

industrial, si la nueva pasarela es más directa, 

peatonal y está en contacto con la naturaleza, me 

parece muy bien. El camino sera más directo y el 

paseo más agradable.

FELIX TÁPIA 
CABALGANTE
68 ANYS

Todo lo que sea abrir pu-

entes y crear accesos para 

permitir la movilidad de 

las personas está muy bien. Esta pasarela permi-

tirá acceder mejor a los médicos y a la gestiones 

con el Ayuntamiento. Será un paseo muy agrada-

ble por el camino fl uvial, y una buena manera de 

explotar esa zona de nuestro pueblo.

DIMAS FORNIEL 
VIDAL
36 ANYS

Què pensa que aportarà la nova passarel·la sobre el riu Mogent?
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Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

Aquesta és la història d’una primera pe-
dra que va acabar essent el trist testimoni 
d’un edifi ci públic que mai no es va cons-
truir. Abandonada a la intempèrie, allà on 
s’estava va fer nosa i la van fer rodolar cap 
a un marge de la Rambla de Sant Sadurní. 
Aquesta és la història d’un despropòsit mo-
numental. 

El dia 28 de juliol de 1962 es va inaugurar 
ofi cialment el Polígon Industrial Riera Mar-
sà. Des de 1958, el promotor de tot plegat, 
Nicolás Riera Marsà, havia anat captant em-
preses que s’anaven instal·lant al Pla de can 
Torrents, al marge dret del riu 
Mogent. 

A la festa hi van assistir 
moltíssimes autoritats, en-
capçalades pel subsecretari 
del Ministerio de Goberna-
ción, el governador civil de 
la província i l’arquebisbe 
de Barcelona. Hi va haver 
garlandes, coets, tisorada 
de cinta, cants de la Lira... 
Els nens i nenes de l’escola 
de Montornès hi assistiren 
amb banderins de colors. 
Segons la premsa de l’èpo-
ca, el NODO inclòs, la pros-

Una primera pedra abandonada
peritat i la modernitat trucaven a la porta i 
Montornès havia fet sort acceptant al seu 
terme un projecte industrial tan important. 

Doncs bé. Es va aprofi tar aquesta gran 
convocatòria multitudinària per col·locar 
amb pompa, i amb grua, dues primeres pe-
dres. Una es va soterrar en la zona en queèes 
construirien de seguida mil habitatges de 
caràcter social que formarien un “poblado 
obrero” proper a les indústries i allunyat del 
Montornès secular: la Ciudad Satélite, l’actu-
al Montornès Nord.

La comitiva es desplaçà cap al nucli del 
poble per instal·lar l’altra pedra sobre uns ter-
renys que Riera Marsà tenia prop de la carrete-
ra, en una zona coneguda com els horts d’en 

Lluís Joca, si fa no fa on avui hi ha l’ofi cina 
de recaptació de la Diputació. La inscrip-
ció de la pedra: Centro Cívico. Aquell acte 
simbòlic i la maqueta que tothom va poder 
contemplar anunciaven la imminent cons-
trucció d’un gran complex que acolliria un 
parc amb jardins i gronxadors, una piscina, 
un cinema amb sis-centes butaques, una 
biblioteca, una guarderia infantil, una esta-
ció de servei i un supermercat. 

Eren promeses de futur per compensar 
els habitants de Montornès centre que en 
els darrers mesos havien mostrat les seves 
reticències a un projecte que els portaria 
fums i brutícia industrial, una immigració 
desbocada i una disminució de la tranquil-

litat rural amb el consegüent 
èxode dels estiuejants.

Uns temps més tard, en 
construir allà mateix la sala 
del cinema Montserrat, la 
primera pedra de l’esperat 
centre cívic va ser despla-
çada fi ns l’altra banda de la 
riera, allà on avui hi ha la pa-
rada de taxis de Montornès, 
i va servir molts anys per a 
seure-hi. I ens preguntem... 
 Qui sap on para aquest roc 
de granit que explica un 
passatge tan nefast de la 
història local? |PRIMERA PEDRA DE L’INEXISTENT CENTRE CÍVIC. JULIOL 1962. IMATGE CEDIDA PER JOAN VIÑALLONGA. AMMV.
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EL PORTAL D’ENTITATS ES VA PRESENTAR EL 9 DE DESEMBRE A LA SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

La Unió de Botiguers de Montornès 
del Vallès posa en marxa la campanya 
nadalenca, que aquest any vol apostar 
més fort que mai pel comerç local  fi xant 
el seu punt de mira en l’ànima d’aquest 
comerç de proximitat, que són els seus 
comerciants, i en el vincle d’amistat que 
es crea entre ells i els seus clients.

Acompanyada de vídeos promocio-
nals en alta defi nició a Internet, anuncis 
en la televisió local Vallès Visió, i ele-
ments més tradicionals com lones als 
carrers i cartells als comerços dels seus 
associats, aquest any la campanya pre-
tén conscienciar els habitants de Mon-
tornès i rodalies perquè facin les seves 
compres nadalenques al municipi, en 
lloc de desplaçar-se a les grans superfí-
cies. D’aquesta manera volen reduir una 
tendència, cada vegada més estesa, que 
en els últims anys ha perjudicat el petit 
comerciant.

La Unió de Botiguers, a més a més, 
sortejarà 1.000€ en vals de compra, que 
es repartiran en 5 premis de 100€ i 10 
premis de 50€ entre tots els compradors 
que hagin triat el comerç de proximitat 
per realitzar les seves compres de Nadal. 
El sorteig s’emetrà en directe el proper 9 
de gener de 2015 per Ràdio Montornès.

La campanya ha estat coordinada en-
tre la Unió de Botiguers i l’Agència de 
Publicitat Marc Barranco®, qui s’ha en-
carregat també dels dissenys i de la pro-
ducció audiovisual dels vídeos i anuncis 
televisius.

“Nadal és compartir i estimar. Com-
prant a Montornès, comparteixes amb els 
teus amics i estimes el teu comerç”. |

Unió de Botiguers

El Nadal de la Unió 
de Botiguers et farà 
guanyar 1.000€ en 
vals de compra!

Les entitats i el comerç local 
guanyen presència a Internet

Durant les darreres setmanes s’han 
posat en marxa dos nous portals a 
Internet: www.entitatsmontornes.
cat per a la promoció del teixit asso-
ciatiu i www.montornesdigital.com 
que possibilita les compres online a 
comerços del poble.

Quan estigui del tot operatiu el portal 
www.entitatsmontornes.cat permetrà a les 
associacions dinamitzar la seva activitat i 
compartir recursos. A més de les dades de 
cada col·lectiu, inclourà informació sobre els 

projectes i activitats que desenvolupen, així 
com notícies i l’agenda d’esdeveniments.

El projecte compta amb el suport de l’Ajun-
tament i la Diputació de Barcelona i ha estat 
desenvolupat per l’empresa local Tu pueblo 
digital, la mateixa que ha posat en marxa el 
nou portal comercial www.montornesdigital.
com.

Es tracta de la primera plataforma de com-
pres online a establiments del poble associats 
a la Unió de Botiguers. Fins al moment es pot 
accedir als productes d’una quinzena de co-
merços. |

| Notícies |
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UNA DE LES ACTUACIONS DELS ALUMNES DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Enguany són diverses les accions organit-
zades per entitats del poble solidàries amb 
la Marató de TV3 que en aquesta edició està 
dedicada a les malalties del cor.

L’AMPA de l’Escola Municipal de Música va 
recaptar fons durant la festa “La música al teu 
cor” que el centre va celebrar al Teatre el 23 
de novembre en honor a la patrona de la mú-
sica, Santa Cecília. Hi van participar prop de 
200 alumnes.

La Penya Blaugrana també dedicarà a la 
Marató de TV3 tota la recaptació obtinguda 
el 14 de desembre amb les activitats lúdiques 
organitzades a la plaça de Pau Picasso i al re-
cinte fi ral.

L’Associació Lleure Montornès és una altra 
de les entitats locals que farà la seva aporta-
ció a la campanya, en aquest cas, en el marc 
d’una excursió a la torre del Telègraf el 21 de 
desembre. |

Montornès batega amb 
la Marató de TV3

Joves del PTT aprenen dels 
exalumnes i de les empreses

Les empreses Henkel Ibèrica, Autolica, Ta-
lleres i Mecanizados DENA i l’exalumne Ebri-
ma Sidhibeb han col·laborat aquest curs en 
l’orientació dels joves del PTT que estudien 
el mòdul de fabricació mecànica. La iniciati-

Ràdio Montornès: passat, present i futur. L’emissora municipal compleix 30 anys amb 
l’objectiu de continuar sent el referent de la comunicació de proximitat al poble. Moltes per-
sones amigues i col·laboradores de la ràdio es van reunir el 28 de novembre per celebrar-ho. |

SESSIÓ D’ORIENTACIÓ AL PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)

FO
TO

 : SALVA D
EL JESÚS

FO
TO

: PTT

va, feta des del 2011, pretén mostrar sortides 
professionals i presentar l’experiència d’exa-
lumnes. Enguany s’ha incorporat formació 
sobre canvi climàtic i consum, i impartida 
per Bioeduca. |
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Un treball sobre el moviment obrer 
guanya la Beca de recerca històrica

EMILIO JOSÉ SÁNCHEZ ORTIZ

ALUMNES DE 3R DE L’ESCOLA CAN PARERA (24 DE NOVEMBRE DE 2014)

ALUMNES DE 3R DE L’ESCOLA MOGENT (4 DE DESEMBRE DE 2014)

ALUMNES DE 3R DE L’ESCOLA MARINADA (25 DE NOVEMBRE DE 2014)

Emilio José Sánchez Ortiz ha estat el 
guanyador de la VII Beca Montor-
nès de recerca històrica, dotada amb 
6.000 euros i la possible publicació 
del treball.

“De la fàbrica al barri. Quan el carrer tor-
nà a ser nostre. El moviment obrer i veïnal 
a Montornès del Vallès al tardofranquisme i 
la transició (1960-1980)” és el títol del treball 
guanyador de la Beca Montornès de recer-

ca històrica 2014. El projecte és obra d’Emi-
lio José Sánchez Ortiz i proposa aprofundir 
en l’evolució del moviment obrer i veïnal a 
Montornès des dels anys de la creació del 
Polígon industrial i la Ciudad Satélite Riera 
Marsà fi ns a la crisi d’aquests moviments ciu-
tadans cap a 1980.

L’estudi està sustentat en la tesi doctoral 
que l’autor està treballant sota el guiatge de 
la doctora Carme Molinero, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. |

Les escoles visiten l’Ajuntament. Durant les darreres setmanes 
alumnes de tercer de tres escoles del municipi han visitat l’Ajunta-
ment. L’alcalde, José A. Montero va fer un recorregut guiat per les de-
pendències municipals i va presentar les funcions del personal que 
hi treballa. Les visites a la casa consistorial són una de les propostes 
incloses en el catàleg municipal d’activitats educatives. |
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Un any de triomfs i superació en 
la Nit de l’Esport
L’esport montornesenc es va reunir el 28 de novembre per premiar
els millors de la temporada 2013-2014.

MARA HERNÁNDEZ DEL CLUB KARATE MONTORNÈS, MILLOR ESPORTIS-
TA FEMENINA INFANTIL

IÑAKI MORET DEL CLUB TRIATLÓ MONTORNÈS, MILLOR ESPORTISTA 
MASCULÍ INFANTIL

MARTA MOLINA DEL CLUB KARATE MONTORNÈS, MILLOR ESPORTISTA 
FEMENINA SÈNIOR IVÁN LÍMIA DEL CLUB TRIATLÓ MONTORNÈS, MILLOR ESPORTISTA 

MASCULÍ SÈNIOR

PAULA TORRENTE DEL CLUB BÀSQUET VILA DE MONTORNÈS, PREMI 
INFANTIL FEMENÍ A LA CONSTÀNCIA

L’EQUIP ALEVÍ “A” DEL CLUB FUTBOL MONTORNÈS, MILLOR EQUIP 
INFANTIL EL DUATLÓ MASCULÍ DEL CLUB TRIATLÓ MONTORNÈS, MILLOR EQUIP 

SÈNIOR

ALEJANDRO LOZANO DEL CLUB ESCACS MONTORNÈS, PREMI MASCULÍ 
SÈNIOR A LA CONSTÀNCIA

LOIDA REYES DEL CLUB ESPORTIU MONTORNÈS ATLETISME, PREMI 
FEMENÍ SÈNIOR A LA CONSTÀNCIA

ARNAU MURCIANO ÁLVAREZ DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MONTORNÈS 
FUTBOL SALA I SERGI PÀRRAGA REY DEL CLUB TENNIS MONTORNÈS, 
PREMI INFANTIL MASCULÍ A LA CONSTÀNCIA

ESPERARÀS A
QUE AQUEST
ESPAI L’OCUPI
LA COMPETÈNCIA?

Truca’ns i
t’informarem
654 368 974

ANUNCIA’T
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Balanç de l’any

Aquest any hem impulsat algunes accions impor-

tants i complexes. El pla d’inversions amb l’Espai Poliva-

lent en construcció, les imminents obres de Can Saurina o la passera per a 

vianants que connectarà amb Montornès Nord, seran realitat properament.

Hem prioritzat les polítiques socials, les 4.000 famílies ateses en diferents 

programes i l’alta taxa d’atur són indicadors clars que la situació no mi-

llora, fet molt negatiu del qual no estem satisfets. Hem continuat suplint 

dèfi cits d’altres administracions amb el suport a escoles, beques menjador, 

plans locals d’ocupació, etc. El nou pressupost continuarà amb les matei-

xes línies d’actuació.

Hem fet un pas important en la millora organitzativa, amb més 

espais de discussió i participació per als treballadors de l’Ajuntament i 

l’impuls de noves àrees.

La recuperació de serveis com l’abastament d’aigua, ja en funciona-

ment, o la del Complex Esportiu que ha acabat amb una nefasta gestió i 

amb el retorn d’un equipament pagat pel poble que mai hauria d’haver-

se privatitzat i amb el qual podrem crear un nou servei públic d’esports 

que afronti totes les necessitats del municipi.

Desplegar el Pla Educatiu de Ciutat, la Formació Professional Dual, 

que va ben encaminada i la reclamació de la construcció de l’Escola 

Palau d’Ametlla són eixos prioritaris juntament amb la compra d’habi-

tatges, la renovació d’espais amb el Pla Estel, o la tramitació electrònica, 

entre altres qüestions, seran els darrers esforços per acabar el mandat. 

Bones Festes i millor entrada d’any!

El Tribunal Superior de Justícia ra-
tifi ca la sentència per vulneració de 
drets fonamentals

La Sala de la Secció 2a del Jutjat Contenciós Administratiu de Cata-

lunya dóna la raó al Grup Municipal Socialista i condemna l’ alcalde 

José Montero per vulnerar per cinquena vegada el dret fonamental 

a la participació política dels regidors de l’oposició del nostre grup, la 

conseqüència d’aquesta condemna és l’anul·lació de les Ordenances 

Fiscals de l’ any 2014.

El mateix Jutjat imposa a l’Ajuntament que pagui les costes del recurs, 

tot i que el Grup Municipal Socialista ha renunciat a cobrar les despeses 

jurídiques, ja que l’advocat que va presentar el recurs va ser el nostre por-

taveu, Daniel Cortés, el qual no minutarà cap honorari a l’Ajuntament.

El confl icte arrenca el 28 de desembre quan es convoca un ple extraor-

dinari per aprovar les Ordenances Fiscals. El nostre grup va advertir que s’ 

estaven vulnerant els drets dels regidors socialistes en convocar el Ple de 

manera irregular, sense deixar el temps necessari entre la convocatòria i 

la celebració del Ple, a més tenint en compte que aquest grup mai no està 

convidat a cap reunió informal sobre ordenances o pressupostos.

El TSJC ha reiterat que el Ple d’Ordenances Fiscals que va convocar el 

Sr. Montero no tenia validesa i era nul de ple dret. Ja que existia per part 

de l’alcalde “vulneració dels drets fonamentals” a la participació política, 

del grup municipal del PSC.

Des d’aquestes línies el Grup Municipal vol desitjar-vos unes Bones 

Festes!

        Gràcies a tots els que vareN participar
en el 9N

        Des de l’Agrupació de CiU de Montornès del Vallès volem 

donar les gràcies a tots els que varen fer possible que al nostre poble el 

9N no passés desapercebut. Gràcies als voluntaris que van fer una feina 

extraordinària,         gràcies a les 3.382 persones que van dipositar el seu vot 

i,         com no,         gràcies al president Mas per haver posat les urnes fent així 

possible que els catalans votéssim el 9N tal com s’havia compromès en 

el programa electoral al Parlament de Catalunya el 2012. Valorem molt 

positivament els resultats,         que han estat bons malgrat les amenaces 

encobertes del Estat espanyol,         que no tenint-ne encara prou,         continua 

amb les  amenaces i volent imputar al president Mas delictes de desobe-

diència,         prevaricació,         malversació. No s’adonen que la força d’un poble 

no es pot aturar i que aquest procés que acaba de començar ja no té re-

torn. Ara ens cal serenitat i convicció per anar superant tots el obstacles 

que ens trobarem pel camí. La millor alternativa és a les nostres mans 

i és guanyar el nostre futur col·lectiu de llibertat,         benestar,         prosperitat i 

justícia social.

        Aprofi tem aquest mitjà per desitjar-vos un b on Nadal i que l’any 2015 

sigui molt  millor per a tots.

¿Complicaciones?

En el tema del Complejo Municipal Deportivo, ya dimos 

aviso que las cosas se estaban llevando por un camino no 

muy correcto. Hemos comprobado que fuimos los únicos que veíamos el 

resultado, siendo éste el caso peor llevado de los que tenemos pendientes en 

nuestro Municipio.

Las decisiones tomadas por el Gobierno Local al respecto han llevado 

a un callejón sin salida tras recibir el informe elaborado por el bufete de 

abogados Roca contratado para llevar el caso.

Para poder tranquilizar a todos los que están relacionados con las insta-

laciones, han sido informados tarde y mal, según la información de la que 

disponemos, ya que una de las causas que han parado ésta negociación, es 

la deuda que tiene la empresa que gestionaba el Complejo, con la S.S. deuda 

que desde el Ayuntamiento no es de recibo que se asuma, la dejadez en éste 

y varios temas se han escapado al control.

Uno el informe en el que entre varias cosas dice, que no se puede subrogar 

a los trabajadores sin que asumamos las deudas, esto es lo que realmente 

nos preocupa y mucho, que se prometieran cosas sin que se tuviera informe 

jurídico de por donde se estaba caminando, nosotros dimos apoyo a éste 

confl icto por coherencia y teniendo por sabido, que era necesario para su 

cambio de gestión.Nuestra mayor preocupación son los trabajadores que 

son en realidad, los más perjudicados en ésta nueva “CHAPUZA”, y pedimos 

el máximo apoyo de todo el Consistorio para su pronta resolución.

 Os deseamos que el 2015 sea un buen año para todos/as. Felices Fiestas 

i Bon Nadal!

| Grups Municipals |
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20 Desembre 2014

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

CONCERTS DE NADAL 
A càrrec d’alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música, Dansa i Aula de 
Teatre
17, 18 i 22 de desembre
A les 18.30 h, al Teatre Municipal
23 de desembre
A les 17.30 h, al Casal de la Gent Gran 
Centre

20 de desembre 
Histories nadalenques amb Alma i la mar 
de contes
A les 17 h a l’Espai Cultural Montbarri

Cinefòrum del CEMV: El hobbit 2
A les 22 h al Teatre Municipal

21 de desembre
4ª Fira del Nadal
Als carrers Jaume Balmes, Palau d’Ametlla, Jacint 
Verdaguer, Riu Mogent, Major i plaça de la Font

27 de desembre
Cagatió amb els Farsants
A les 12 h a l’Espai Cultural Montbarri

PARC DE NADAL INFANTIL
Del 27 al 30 de desembre de 16.30 a 20.30 
h al Pavelló (dissabte 27 i dimarts 30, es-
pectacle d’animació infantil a les 19.30 h).

PARC DE NADAL JOVE
Del 27 al 30 de desembre (ds. 27, de 18 a 
22h; de dg. a dt. de 17 a 21 h, al Teatre, pl. 
de Margarida Xirgu i pista Palau d’Ametlla).

CAP D’ANY
Teatre Municipal: A partir de les 0.30 h, 
ball amb l’orquestra Rumba FM. Entrada 
gratuïta i aforament limitat
Pavelló Municipal d’Esports: A partir 
de les 0.30 h, festa amb sessió de DJ. 
Aforament limitat

5 de gener
Cavalcada de reis
Sortida a les 17 h des del 
Casal de Cultura. Recorregut pels carrers de 
Montornès i arribada al Pavelló Municipal 
d’Esports




