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El nou Pla 
Jove Local 
2015 - 2019 
comença a 
rodar

El Ple Municipal va aprovar el 5 de novembre 
el nou Pla Jove de Montornès, el segon pla 
integral del poble que recull les línies de les 
polítiques municipals adreçades als joves per 
als propers 4 anys. 
A Montornès aproximadament el 20% de la 
població té entre 15 i 29 anys. 
Més de 250 joves del poble i 11 tècnics mu-
nicipals han treballat en la redacció de les 49 
actuacions que formen el document.
El Pla Jove té la voluntat d’oferir oportunitats, 
recursos i serveis perquè el jovent pugui viure 
plenament; i pretén promoure’n l’emancipació i 
l’exercici de la lliure ciutadania
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L’Ajuntament ha aprovat un Nou Pla Jove Local que recull el conjunt d’actu-

acions adreçades als i les joves de Montornès per als pròxims 4 anys. L’objectiu 

és oferir oportunitats, recursos i serveis perquè el jovent pugui viure plenament i 

promoure-hi l’emancipació i l’exercici de la lliure ciutadania.

És molt important que la gent jove participi, sigui crítica i exigent, i lluiti per aconseguir tirar endavant 

projectes compartits. També ha d’assumir noves responsabilitats i certs canvis que seran necessaris en 

el futur. Ens sembla fonamental, per exemple, l’establiment d’un centre juvenil a Montornès Centre que 

esdevingui un espai de trobada permanent dels i les joves, i que ells mateixos el facin funcionar. Aquesta 

és una reivindicació històrica que cal concretar al més aviat possible.

Gràcies a la participació directa de més de 250 joves en el procés d’elaboració del pla, les 49 actuacions 

que es proposen responen a les seves demandes i necessitats més importants i també als seus interessos que 

varien en funció de les diferents edats. 

El nou pla, en què també han participat tècnics i tècniques municipals de diferents departaments, 

s’estructura en 4 eixos principals: emancipació i autonomia, amb actuacions en educació, ocupació 

i habitatge. També, participació i dinamització juvenil, així com la promoció de la salut, el benestar i 

l’esport. Per últim, es proposen programes sobre creació cultural, cohesió social i vertebració territorial 

del poble. Un gran repte per a tots plegats.

Prou maltractaments a les dones
Malauradament, són constants les notícies que fan referència a les víctimes mortals de la violència masclis-

ta que ens refermen en la necessitat de continuar actuant per denunciar aquest tipus de violència, sensibi-

litzar i educar  la població i continuar desenvolupant programes de prevenció i de suport a les víctimes. Són 

també milers d’altres dones que pateixen les diverses expressions de la violència en la seva vida quotidiana. 

Només amb la fermesa i la constància arribarem a eradicar aquesta forma de terrorisme.

Per això, com cada any, el mes de novembre es commemora el 25 com a Dia Internacional de 

l’Eliminació de la Violència contra la Dona i es programen diverses activitats. A Montornès demanem la 

vostra participació, col·laboració i la vostra reflexió respecte a aquest problema. L’esperança es troba en 

l’educació i en l’exigència en tots els àmbits de la nostra vida. Ni una víctima més.

José A. Montero. Alcalde

Nou Pla Jove Local

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

@ajmontornes
Ràdio Montornès (91.2 FM)
radio.montornes.cat

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat

DL DM DC DJ DV DS DG

1
BALCELLS

2 3 4 5 6 7 8
MORENO FONTCUBERTA FORN PARDOS BALCELLS YÁÑEZ YÁÑEZ

9 10 11 12 13 14 15
FONTCUBERTA MORENO PARDOS BALCELLS YÁÑEZ PARDOS MORENO

16 17 18 19 20 21 22
FORN PARDOS BALCELLS YÁÑEZ PARDOS FONTCUBERTA FONTCUBERTA

23 24 25 26 27 28 29
PARDOS BALCELLS YÁÑEZ MORENO FONTCUBERTA FORN FORN

30
FORN

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5 6
PARDOS MORENO FONTCUBERTA FORN YÁÑEZ YÁÑEZ

7 8 9 10 11 12 13
PARDOS FORN FONTCUBERTA BALCELLS YÁÑEZ MORENO MORENO

14 15 16 17 18 19 20
FORN FONTCUBERTA BALCELLS FORN MORENO PARDOS PARDOS

21 22 23 24 25 26 27
FONTCUBERTA BALCELLS FORN YÁÑEZ FONTCUBERTA BALCELLS BALCELLS

28 29 30 31 1
MORENO YÁÑEZ FONTCUBERTA FORN PARDOS

•	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

•	Farmàcia	Pardos
 C. Palau d´ametlla ,17
 Telèfon 93 572 08 14

farmàcies de guàrdia  novembre - desembre 2015

Horari d’atenció 
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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La Brigada Municipal d’Obres ha posat en 
marxa els treballs per a la instal·lació de l’en-
llumenat públic al nou camí d’accés entre la 
passarel·la sobre el riu Mogent i la zona de ser-
veis de Can Parera. La pavimentació del camí 
que permetrà que el recorregut que ja utilitza 
la gent sigui més estable, resistent i segur tam-
bé ha començat Aquesta part de les obres va a 
càrrec de l’empresa Massachs, obres i paisatge, 
SLU i s’ha adjudicat per 59.240,04 euros.

El camí arribarà al carrer de Can Parera sal-
vant els desnivells que hi ha en el tram final 
amb rampes. En aquest cas, els treballs se-
ran executats per les empreses Muroxs Obra, 
SLU i Excavacions i Obres Públiques Reque-
na, SA. i tenen un cost de 107.864,38 euros.

Ja al carrer de Can Parera, la Brigada Mu-
nicipal d’Obres ampliarà la vorera del tram 
que uneix el Centre d’Atenció Primària amb 
l’Ajuntament. La Brigada també s’ocuparà 

Fent camí entre Montornès Centre i 
Montornès Nord
En els darrers dies s’han posat en marxa les obres 
de condicionament del camí fluvial que uneix la 
passarel·la sobre el riu Mogent amb la zona d’equi-

paments de Can Parera. A final d’any, s’engegarà el 
projecte de remodelació de la banda de la passarel·la 
que toca amb l’avinguda del riu Mogent. 

de la instal·lació de l’enllumenat públic en 
tot el recorregut, de la construcció de mu-
rets i tanques, plantarà arbrat i farà feines 
de jardineria. El cost de la màquinaria i ma-
terials necessaris per l’execució d’aquests 
treballs s’ha estminat en 137.259,21 euros.

Actuacions per als accessos a les dues 
bandes del riu
Un cop acabades les obres del marge es-
querre del riu, es posaran en marxa les obres 
previstes a l’altra banda de la passarel·la per 
donar continuïtat al camí d’entrada a Mon-
tornès Nord. S’hi plantarà arbrat i es pavi-
mentarà el tram que enllaçarà amb el carrer 
del Nou d’Abril. L’espai entre el camí i la llera 
del riu serà una zona verda, amb una plaça 
amb jardineres i un mirador orientat a la pla-
na de Can Vilaró. També es revestirà l’estació 
transformadora per integrar-la amb l’entorn. 
El pressupost inicial d’aquesta actuació que 
també durà a terme la Brigada, és de 59.772 
euros.

Bona part de les actuacions estan inclo-
ses en el Projecte d’Intervenció Integral de 
Montornès Nord. |
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Un any més d’impostos congelats
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest mes de novembre 
la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a 
l’any 2016. La taxa d’escombraries torna a baixar gràcies a 

la col·laboració veïnal en la recollida selectiva de residus. Pel 
que fa a l’IBI, dels 10.864 habitatges que hi ha a Montornès, 
uns 7.200 veuran reduït el rebut en diversos percentatges.

TAXA PER LA RECOLLIDA D’E COMBRARIES
L’abaixada en la taxa serà del 5,3% per als re-
buts domèstics i de l’1% per a la resta. El rebut 
de 2016 quedarà en 111,03 euros.

Bonificacions
Fins al 50% per als contribuents a l’atur i amb ingres-
sos per sota del SMI per unitat familiar. La sol·licitud 
s’ha de presentar el mes de gener, a l’oficina de 
l’ORGT.
Del 100% per als pensionistes que cobrin per sota del 
SMI. La sol·licitud s’ha de presentar de l’1 de gener 
fins el 2 de desembre de 2016 a l’oficina de l’ORGT.
Reducció de 98 euros per als locals comercials que no 
tinguin activitat La sol·licitud s’ha de presentar el 
mes de gener a l’oficina de l’ORGT.
Reducció de 169 euros per a les naus industrials sense 
activitat. La sol·licitud s’ha de presentar el mes de 
gener a l’oficina de l’ORGT.
Deducció del 10 al 20% per fer ús de la deixalleria de 5 
a 10 vegades durant l’any.

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).

IMPOST SOBRE ELS BÈNS IMMOBLES (IBI)
Les famílies que no poden fer front a les obli-
gacions tributàries es poden acollir als ajuts 
socials amb caràcter d’urgència que concedeix 
el Consistori (Departament de Serveis Socials).

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Exempció per als pensionistes de la Segure-
tat Social que tinguin reconeguda una pen-
sió d’incapacitat permanent en grau de total, 
absoluta o gran invalidesa.
La sol·licitud s’ha de presentar a l’oficina 
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’habi-
tatge habitual del deutor hipotecari.
Increments del valor conseqüència de la trans-
missió de l’habitatge habitual del deutor hipo-
tecari per procediment d’execució hipotecària 
notarial o judicial.
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24 persones contractades a través 
dels Plans d’Ocupació Local 2015

Aquest dies s’enllesteixen les dar-
reres contractacions previstes en 
els Plans d’Ocupació Local (POL) 
d’aquest any. Des de la posada en 
marxa del programa el 2013, l’Ajun-
tament ha donat feina a més d’una 
vuitantena de persones.

A través del POL 2015, l’Ajuntament ha con-
tractat 24 persones de diversos perfils (15 ma-
nobres i oficials, 2 agents de civisme, 2 subal-
terns, 1 educadora i 1 integradora social) per 
desenvolupar 13 projectes d’interès general i 
social o per reforçar serveis.

Un total de 380 persones, usuàries del Ser-

vei d’Ocupació Municipal, han participat en 
los processos de selecció.

L’objectiu dels Plans d’Ocupació Local és 
poder ajudar a alleugerir la difícil situació d’al-
gunes famílies del poble.

Igual que en les dues edicions anteriors, 
el Consistori assumeix en solitari la des-
pesa de les contractacions que supera els 
372.000 euros.

Des que es van engegar els POL l’any 
2013, més d’una vuitantena de persones 
han treballat, de manera temporal, per a 45 
projectes municipals. En total, l’Ajuntament 
ha destinat als Plans d’Ocupació Local més 
d’1.230.000 euros. |

Espai dEstinat a jardí urbà als darrErEs dEls blocs dEl carrEr 
dEl nou d’abril

La Brigada Municipal d’Obres ha iniciat el 
condicionament dels terrenys dels darreres 
dels edificis del carrer del Nou d’abril per ha-
bilitar-hi un jardí urbà. És la solució que han 
trobat el veïnat, l’Oficina del barri i l’equip de 
treball urbanístic del Pla Estel per donar vida 
a aquest espai degradat pel pas del temps i la 
manca d’ús. 

A més de netejar-lo, la brigada hi millorarà la 
il·luminació, el paviment i la recollida d’aigües.

Es preveu que les obres acabin a mitjan 
novembre. El veïnat serà l’encarregat de con-
tinuar dissenyant el jardí i planificar les prime-
res activitats. Equipaments com l’Escola Mari-
nada i el Centre Juvenil Satèl·lit s’han afegit a 
la iniciativa.

El projecte es dinamitza a través del pro-
grama Viu i Conviu a l’espai públic que s’està 
desenvolupant a Montornès Nord. |

Es prepara el primer 
jardí urbà a Montornès 
Nord

opEraris dE la brigada Municipal d’obrEs, contractats a través dEls plans d’ocupació local, fEnt trEballs dE MillorEs a l’avinguda d’icària
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Caminada saludable. Més de 130 persones grans han participat de forma entusiasta 
en la caminada saludable organitzada per la Diada de la Gent Gran i la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible. |

Dia Mundial contra el càncer.  La II Caminada contra el Càncer de Mama, promoguda 
per ADIM, va tornar a ser un èxit. L’activitat va aplegar més de 200 persones. |

BrEus

Quatre famílies de Montornès han participat 
a l’octubre en un projecte pilot de formació 
per a les persones cuidadores no professionals 
de familiars dependents majors de 65 anys. El 
curs, impartit per la Creu Roja i subvencionat 
per la Generalitat, ha posat l’accent en hàbits 
saludables, mobilitzacions i primers auxilis. Les 
10 hores de formació s’han fet als domicilis. |

Formació per ajudar les 
persones cuidadores

| Notícies |

L’oficina de recaptació de la Dipu-
tació al carrer de la Pau. Des del 
30 d’octubre, l’oficina disposa d’unes 
instal·lacions de 130 metres quadrats, 
gairebé el triple de l’espai que ocupava 
a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Més activitats formatives per a les 
associacions. S’ha posat en marxa la 
programació formativa dels dos dar-
rers mesos de l’any del projecte “Les 
entitats al dia”. El pla incorpora un ser-
vei d’assessorament i el portal www.
entitatsmontornes.cat

Dates per a l’expedició i renovació 
del DNI. Els dies de visita de l’Oficina 
mòbil de la Policia són el 25 de novem-
bre i el 2 de desembre. 

EN 1 MINUT... 
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La Llar d’Infants Pública el 
Lledoner fa 10 anys

Continuen les accions de suport a 
la infància

Al voltant de 450 alumnes d’entre 
0 i 3 anys han passat pel centre du-
rant els primers deu anys de funcio-
nament. L’equipament  potencia un 
ensenyament de qualitat orientat a 
la formació integral de les persones.

A finals d’octubre la Llar d’Infants Pública 
el Lledoner va celebrar la festa del seu desè 
aniversari. S’hi van aplegar famílies, alumnes 
i exalumnes en una jornada plena d’emoció. 
La colla de grallers i el Drac petit de la Colla 

Les escoles Palau d’Ametlla i Marinada, el 
Centre Infantil la Peixera i el Centre d’Aten-
ció Comunitària de Montornès Nord acullen 
diverses propostes adreçades a la infància 
impulsades, per segona vegada, pel Departa-
ment de Serveis Socials de l’Ajuntament i La 
Caixa, a través del seu projecte Proinfància, en 
col·laboració amb les entitats REIR i Ventijol.

S’ha posat en marxa un grup de lectura i es-
criptura de primària, un espai materno infantil 
i un altre teràpia familiar. 

El projecte també inclou una aula de re-
forç per a estudiants de secundària a l’Institut 
Marta Mata. |

la columna dE l’Entitat

de Drac i Diables es van sumar a la celebra-
ció per acompanyar la presentació de la Mi-
reia, que serà, a partir d’ara, la gegantona del 
centre.

La Llar d’Infants Pública el Lledoner es va 
posar en marxa l’any 2005. Des de llavors, han 
passat pel centre a l’entorn de 450 infants 
d’entre 0 i 3 anys. En tot el seu recorregut ha 
potenciat un model educatiu públic de qua-
litat orientat a la formació integral de les per-
sones en un entorn de relació directa i partici-
pativa amb els pares. |

Hace más de año y medio, el Ayuntami-
ento acondicionó unos terrenos en Mon-
tornés Norte, divididos en parcelas de 
unos 30 m2, destinadas al cultivo de ver-
duras y hortalizas para el consumo propio.

Cuarenta vecinos y vecinas del muni-
cipio de diferentes edades, orígenes y 
experiencias, hemos creado la Asociación 
de Hortelanos de Montornès, con el fin 
de gestionar de la mejor manera posible 
las instalaciones. Los productos que se si-
embran son típicos de la temporada y hay 
que reconocer que a la hora de consumir-
los su sabor cambia totalmente.

Además, estos productos ayudan a cu-
brir las necesidades de muchas familias.

Jubilados, parados y gente joven con 
ganas de aprender se benefician de este 
proyecto, que nos aporta gran satisfacción 
personal. Desde aquí animamos al Ayunta-
miento para que siga apostando por estos 
proyectos, acondicionando otros terrenos 
para que más vecinos puedan beneficiar-
se en estos tiempos que corren.

Al principio, fue un poco duro labrar 
la tierra, pues el terreno no es el más 
apropiado y hay millones de piedras de 
todas las medidas, pero poco a poco nos 
fuimos adaptando a las circunstancias y 
creemos que hemos hecho un buen tra-
bajo entre tod@s.

También colaboramos con otras enti-
dades del pueblo, donde estamos con 
niños y jóvenes explicando cada uno su 
experiencia, y tenemos un terreno co-
munitario donde un grupo de volunta-
rios siembra productos para donarlos al 
banco de alimentos frescos del pueblo.

hortsmunicipalsmontornes@gmail.com

associació d’HortElans dEls Horts 
socials dE Montornès dEl vallès |

Nueva entidad en 
Montornés

inflablEs En la fEsta d’anivErsari dE la llar d’infants

grup dE lEctura i Escriptura dE priMària a l’Escola palau 
d’aMEtlla

Horts socials a Montornès nord

| Notícies |
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El jovEnt opina...

El jovent vol fer moltes 

activitas per sentir-se 

motivat i realitzat. Ne-

cessitem fer moltes coses 

en el temps lliure i espais per poder trobar-nos. 

S’haurien de fer festes amb Dj’s, tallers sobre sa-

lut, sexe i drogadicció, temes que ens preocupen. 

I una parada de tren a Montornès.

Una estació de tren 

perquè els que anem a 

la universitat cada dia, 

necessitem un mitjà de 

transport per no haver d’anar en autobús fins 

a Montmeló o a altres pobles. Pel que fa a l’oci, 

s’han de fer festes pensades per a joves, una 

discoteca al poble, activitats perquè els joves 

puguem fer pinya i gaudir-ne. Tot això estaria bé.

ItzIar OrdOñez MOrales
17 años

Batxillerat

PatrIcIa PrIetO Becerra
18 anys 
Universitària

Creo que para los 

jóvenes hace falta más 

entretenimiento y más 

ocio sobre todo el fin de 

semana porqué nos morimos de aburrimiento. Ne-

cesitamos espacios para poder reunirnos y hacer 

fiestas en fechas señaladas. También lugares para 

relajarnos y desconectar del estrés de los exámenes.

En Montornés necesitamos estación de tren.

Los jóvenes deberían acti-

varse. Algunos proponen muchas cosas, pero luego 

son los típicos que se quedan en casa. Creo que tiene 

que ser algo educativo, porqué entidades tenemos 

muchas y realizan muchas actividades pero, o no 

llegan a los jóvenes o es que éstos han cambiado.

YesIca rOMerO GallardO
18 anys 
estUdiant de Batxillerat

JOseP aMO sánchez
27 anys 
Universitari

MeMBre de l’ass. ClUB de 
rol i siMUlaCió valhalla, 
entitat present en 
l’elaBoraCió del 9pla Jove

Un centro cívico para que 

los adolescentes puedan 

reunirse, hablar, compartir 

experiencias y organizar 

fiestas. No tenemos sitios donde ir en celebraciones 

como Halloween. Hay que organizar discos para los 

adolescentes.

Necesitamos una estación de tren en Montornés, y que el 

autobús sea más puntual y los billetes más económicos.

La major mancança 

que tenim els joves a 

Montornès Centre, és un lloc per poder reunir-nos. 

A Montornès Nord, existeix el Centre Juvenil Satèl-

lit i s’està fent un treball excel·lent. Necessitem 

alguna cosa més en vistes a gent jove més gran, 

un lloc per fer una copa i xerrar distesament. 

adrIán caMachO carrascO 
17 anys 
estUdiant de Batxillerat

serGIO carrIlO QuIntanIlla
21 anys 
Universitari

MeMBre de l’esplai 
panda, entitat present en 
l’elaBoraCió del 9pla Jove

El nou Pla Jove de Montornès comença a rodar

Què fa falta per a la població jove al poble?

Entre el juliol de 2014 i el febrer de 2015, es 
va engegar el procés d’elaboració del segon pla 
jove que es desenvolupa a Montornès. Més de 
250 joves del poble i 11 tècnics municipals han 
treballat en la redacció de les 49 actuacions que 
formen el document, de les quals 15 són noves. 
Algunes, ja s’estan desenvolupant. És el cas del 
reconeixement als mèrits acadèmics del jovent 
a través dels ajuts a l’excel·lència estudiantil o del 
Pla Estratègic de Prevenció d’Addicions (PEPA).

Recursos per fer del jovent persones autò-
nomes i lliures
El Pla Jove té la voluntat d’oferir oportunitats, 
recursos i serveis perquè el jovent pugui viu-
re plenament; i pretén promoure’n l’eman-
cipació i l’exercici de la lliure ciutadania. Tot 
plegat tenint en compte les transformacions 

El Ple Municipal va aprovar el 5 de novembre el nou Pla 
Jove de Montornès 2015-2019, el segon pla integral del 
poble que recull les línies de les polítiques municipals 
adreçades als joves per als propers 4 anys. 

El Teatre Municipal va acollir, fa uns dies, la festa de pre-
sentació en què es van donar a conèixer les 49 actuacions 
del projecte. A Montornès aproximadament el 20% de la 
població té entre 15 i 29 anys. 

Festa PresentacIó del Pla JOve, al teatre MunIcIPal

PrIMer FòruM JOve. JulIOl de 2014treBallant PrOPOstes al FòruM JOve de Gener de 2015

que s’han produït en la realitat juvenil del 
municipi en els darrers anys. En el capítol de 
noves incorporacions, destaquen la creació 
d’un nou centre juvenil a Montornès Centre; 

el foment de l’esport femení i actuacions re-
ferides a l’habitatge, entre les quals hi ha la 
creació d’una borsa per compartir pis.

De l’anterior Pla Jove, hi ha diverses actuacions 

que s’han tornat a formular amb l’objectiu de mi-
llorar-les: la potenciació de l’educació postobliga-
tòria al poble; el foment de la mobilitat, i el viver 
de projectes que ara inclou un procés participa-
tiu en què els joves decidiran quines activitats, 
tallers i cursos s’han de fer per al col·lectiu.

Bona part de les actuacions, 29 en total, do-
nen continuïtat a accions que ja s’han posat 
en marxa com els dispositius d’orientació i 

d’inserció laboral i el suport a les associacions 
juvenils del municipi mitjançant subvencions 
i convenis.

Organització i pressupost 
L’aposta segueix sent el treball transversal i en 
xarxa entre els diversos serveis de l’Ajuntament 
i, si s’escau, amb altres administracions i enti-
tats, per dur a terme els projectes comuns.

El Pla Jove depén del pressupost del De-
partament de Joventud i donada la seva 
transversalitat es nodrirà també dels recur-
sos d’altres serveis municipals implicats.

Per al seu finançament també es comp-
ta amb possibles subvencions de la Gene-
ralitat, la Diputació i Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i no es descarten altres fonts 
privades o provinents de l’Estat. |
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Les oficines i els serveis de català estesos 
arreu del territori s’encarreguen de desenvolu-
par estratègies i accions per garantir l’extensió 
territorial del coneixement i l’ús de la llengua 
catalana.A això cal afegir-hi les accions que s’em-
marquem dins de les anomenades activitats de 
dinamització de “llengua, cultura i cohesió”.

Una d’aquestes accions dinamitzadores és 
promoure el coneixement d’autors de la lite-
ratura catalana. Cada any hi ha efemèrides que 
val lapena difondre entre la població. Enguany 
s’han de dedicat molts esforços a donar a co-
nèixer la figura de Ramon Muntaner, ja que el 
2015 ha estat l’any del 750 aniversari del nai-
xement de l’autor de la crònica medieval més 
famosa. Però també s’han recordat autors com 
Ovidi Montllor, Manuel de Pedrolo i Guillem 
d’Efak, tots tres morts enguany fa 20 anys.  Ma-
nuel de Pedrolo és l’autor del conegudíssim 
llibre, i ara també pel·lícula, Mecanoscrit del 
segon origen; Ovidi Montllor és força conegut, 
per las seva triple faceta de cantautor, actor i 
poeta. Potser el més desconegut de tots tres és 
Guillem d’Efak, per això la meva recomanació 
d’aquest mes se centra en la seva figura.

Guillem d’Efak (Guinea Equatorial, 1929 - 

una dE català, si us plau!

No sé si hi ha gaire gent que sàpiga que és 
un “galet”. Potser a molts de vosaltres aquest 
mot únicamentus fa pensar en la pasta de 
sopa de l’escudella de Nadal,  però si busqu-
éssiu la paraula al diccionari,veuríeu que la 
primera definició de “galet” ens diu que és “el 
broc petit del càntir o del porró”. “Beure a ga-
let”  vol dir enfocar el raig que en surt cap a la 
boca oberta sense haver de tocar amb els lla-
vis cap part del recipient. Les mares  sempre 
recomanen de “beure a galet” de les cantim-
plores dels altres infants, per evitar contagis 
de refredats per les baves d’algú altre. Però, 
atenció, “fer beure algú a galet”  vol dir tota 
una altra cosa: si “et fan beure a galet”, vol dir 
que t’estan enganyant, que “t’estan prenent el 
número”  i, dins de l’àmbit del matrimoni, que 
“t’estan posant les banyes”, “que et fan el salt”, 
en definitiva que la teva parella s’entén amb 
un altre. Dir d’algú que “el fan beure a galet”, 
és una manera subtil de referir-se a l’adulteri.

Us recomano, doncs, que adopteu l’ex-
pressió “beure a galet”, que” beveu a galet”  
de les ampolles alienes i, sobretot, que nin-
gú “us faci beure a galet” i així mantingueu 
la vostra testa lliure de banyes! |

Recomanacions 
enguany fa 20 
anys

Millorem el 
català beure a 
galet

Palma, 1995),era fill d’un funcionari colonial 
i  als 3 anys es van traslladar amb la família 
a Manacor. Posteriorment, el 1964, va anar 
a viure a Sabadell i a Barcelona, on va obrir 
diversos cafès teatre dedicats a la cançó en 
català. El 1980 va tornar a Palma per treballar 
com a guia turístic. Va participar com a actor 
en algunes pel·lícules i fou un glosador reco-
negut i  promotor de festes i folklore popular.  
D’ell destaquen dues facetes artístiques: la 
música i la poesia.  Quan a la poesia la seva 
producció es va centrar en la cançó popular 
mallorquina, el blues i el jazz. Va enregistrar di-

versos discos i va ser un dels precursors i dina-
mitzadors de la Nova Cançó.  Com a escriptor, 
va cultivar la poesia,  el teatre i la  narrativa.

Guillem d’Efak sempre va mostrar el seu 
compromís amb la història i la cultura de Ma-
llorca, i sempre va ser un personatge contro-
vertit, una persona negra amb una vida bohè-
mia que no feia gaire cas de  les normes del 
seu temps, un esperit lliure. |

guillEM d’Efak. foto: antoni capElla. arxiu fotogràfic dE 
barcElona
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Les entitats de Montornès han volgut, una 
vegada més, omplir de contingut solidari 
part de les activitats incloses en els pro-
grames festius del poble. En aquesta oca-
sió, el Centre de Formació d’Adults (CFA) 
Marinada i l’Associació Excursionista Lleure 
de Montornès, organitzen actes relacionats 

amb la Marató de TV3, que aquest any està 
dedicada a la diabetis i l’obesitat. 

El 26 de novembre, el CFA Marinada durà 
a terme una conferència a les 19 h, a la Sala 
d’actes de l’Ajuntament, dedicada a aques-
ta malaltia. L’Associació Excursionista Lleure, 
per la seva banda, ha organitzat una Cami-

Festes de tardor solidàries
Enguany entre les activitats previstes per Sant Sadur-
ní, n’hi ha de suport a la Marató de TV3 i a l’Hospital 
infantil de Sant Joan de Déu. Al costat d’això, torna el 

lliurament de Premis del Concurs Font de Santa Cate-
rina de Microcontes i la celebració de Santa Cecília que 
organitza l’Escola Municipal de Música.

nada popular per la plana de Can Vilaró el 
dia 28, en què se sortejaran obsequis. Tota 
la recaptació serà per a la Marató.

També l’Associació de Veïns i Veïnes de 
Can Parera ha organitzat tota una jornada 
d’activitats solidàries, el 28 de novembre, 
en aquest cas a favor de l’Hospital infantil 
de Sant Joan de Déu.

Microcontes i música, dues tradicions de 
les festes de tardor
Cada dos anys, des de’n fa onze, les festes 
de Sant Sadurní inclouen un acte cultural 
en què es lliuren els premis del Concurs 
Font de Santa Caterina de Microcontes. 
Aquest any tindrà lloc el 26 de novembre, 
a les 19 h, a l’Espai Cultural Montbarri i in-
clourà actuacions de dansa, teatre, música 
i la lectura d’alguns dels 125 microcontes 
que opten als premis.

Un altre esdeveniment tradicional de la 
tardor és la festa que organitza l’Escola Mu-
nicipal de Música per commemorar el dia 
de la seva patrona, Santa Cecília. Enguany 
se celebrarà el 22 de novembre al Teatre 
amb actuacions d’alumnes del centre, el 
llaminer concurs de pastissos musicals i un 
espectacle d’animació infantil. |

La torre del Telègraf, entre els 150 
elements imprescindibles del pa-
trimoni industrial de Catalunya, 
segons el Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). 
Els elements tenen en comú el fet 
de testimoniar fidelment la seva 
funcionalitat històrica i de mantenir 
la major part dels seus components 
arquitectònics.

3r Cicle de Xerrades per a famílies. 
Aquest mes s’ha estrenat el tercer ci-
cle de xerrades organitzat en el marc 
del Pla Educatiu de Ciutat amb la fa-
mília com a protagonista.

EN 1 MINUT... 

JA	JiM
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ivan líMia, durant la coMpEtició. 

Ivan Limia del Triatló Atletisme Montornès 
és el nou Campió de Món de Duatló en grups 
d’edat d’entre 35 i 39 anys després d’haver 
guanyat el Campionat del Món disputat a la 
ciutat australiana d’Adelaida a finals d’octu-
bre. El montornesenc va ser el millor en la se-
va categoria amb un temps de 00:58:36.

Limia afrontava la competició amb l’ob-
jectiu de proclamar-se campió, després que 
l’any passat va quedar a les portes de pujar a 
l’esglaó més alt del podi. Llavors competia en 
la categoria d’entre 30 i 34 anys i va assolir la 
segona posició en el Campionat del Món de 
Duatló celebrat a Pontevedra.

El títol aconseguit a Adelaida posa la cire-
reta a una temporada en que Límia ha acon-
seguit, entre altres, el quart lloc en el Cam-
pionat d’Espanya d’elit de Duatló de Llarga 
Distància i el títol de subcampió de Catalu-
nya d’elit de Duatló. |

Ivan Limia, Campió 
del Món de Duatló 
GGEE 35-39

Les bicicletes prenen els carrers. El 15 de novembre es va disputar la Pedalada BTT 
organitzada pel Club Ciclista Montornès. El mes d’octubre, l’entitat també va col·laborar 
en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb una Pedalada popular.|

Esport, festa i comerç en el cap de setmana de la XXIV Marxa Popular. La prova, 
celebrada el 25 d’octubre, va aplegar més de 3.000 participants de totes les edats.|

@
TriM

o
n
To

rn
es



13Novembre 2015



14 Novembre 2015| Grups Municipals |

Congelem impostos per mantenir les 
polítiques socials

Aquest mes de novembre hem aprovat les ordenan-

ces fiscals per al pròxim any 2016. Aquestes són, juntament amb el pressu-

post, les principals eines que ens permeten desplegar la política municipal. 

La nostra aposta per a l’any vinent ha estat la de congelació per poder 

mantenir el nivell de recaptació i així continuar amb el desplegament dels 

programes socials. Això és possible gràcies al fet que el 98% dels veïns i veï-

nes de Montornès, malgrat les dificultats, paguem les nostres obligacions. 

Amb l’IBI ens hem acollit a una revisió dels valors cadastrals per 

adequar el valor dels habitatges. Això, juntament amb l’ajust del tram 

d’impost propi, farà que 7.200 rebuts abaixin el seu import d’un total de 

10.800 a tot el municipi. La complexitat d’aquest impost no permet fer 

una regulació lineal.

Respecte a les taxes, el rebut de les escombraries s’abaixa 6 euros per a 

l’any vinent. És el cinquè any consecutiu que descendeix aquest import i 

ens situa al nivell de 2006. Això és possible gràcies a la gestió col·lectiva 

que fem de les deixalles, amb un augment del reciclatge i amb una políti-

ca de recollida que demostra ser eficaç. 

Volem que aquestes siguin les darreres ordenances que tinguin aques-

ta aplicació lineal. Tenim el compromís i la convicció de caminar cap 

a uns impostos i taxes més progressives, amb l’anomenada tarificació 

social que ens permeti redistribuir els esforços. Començarem a treballar-hi 

perquè el 2017 sigui una realitat.

25 de Novembre, Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere

En els darrers mesos la violència de gènere ha segat la vida de dones i 

menors. Aquest repunt d’assassinats masclistes ha commocionat tota la 

societat i ha fet de l’estiu de 2015 un període tràgic, ja que s’ha registrat el 

nombre més gran d’assassinats des de 2010. Des del 2003, any en què van 

començar a recopilar-se dades oficials, al voltant de 800 dones han estat 

assassinades a l’Estat per violència de gènere. 

Els i les socialistes no podem permetre que la meitat de la població 

pateixi violència, per això us convidem a fer vostre el valor de Tolerància 

Zero envers la violència masclista i exigir respostes als nostres governs per 

viure en seguretat i lliures de violència de gènere.

En un moment en què s’haurien d’incrementar recursos, serveis i pres-

supostos per combatre la violència masclista en tots els nivells instituci-

onals, especialment en el món local, a Catalunya hem patit dos governs 

contraris a les polítiques de gènere que, amb l’excusa de la crisi econòmica, 

han estat aplicant dramàtiques retallades pressupostàries i de drets de les 

dones que dificulten la lluita  contra la violència de gènere.

A Montornès tenim molta sensibilitat en relació a aquest problema, 

i des d’aquestes línies volem reconèixer la tasca que es fa des del Depar-

tament de Serveis Socials i de la Regidoria d’Igualtat per mantenir una 

política de prevenció i detecció tot i la continua minva de recursos. 

Perquè sense drets no tenim igualtat. Perquè sense igualtat no tenim 

llibertat. Ni un pas enrere en els drets de les dones! Fets, no paraules!

Activitat recent del nostre grup 
municipal

Ja fa gairebé sis mesos que el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya està constituït a l’Ajuntament. Volem aprofitar aquestes línies 

per traslladar-vos quines propostes hem presentat en els primers plens.

La nostra primera moció al ple va servir per demanar l’adhesió del nostre 

municipi a l’AMI, i d’aquesta manera complir el compromís d’Ajuntaments 

per la independència subscrit amb l’ANC durant la campanya electoral. 

Aquesta moció va ser rebutjada amb 13 vots en contra i 3 a favor.

Al ple de setembre, vam presentar tres mocions, totes elles aprovades 

amb una àmplia majoria. En primer lloc, vam presentar una moció de 

suport a la creació de la prestació «Garantia +55» ideada per la UGT, que 

vol donar una solució al col·lectiu de persones de més de 55 anys que estan 

en situació d’atur de molt llarga durada i que han exhaurit la prestació per 

ocupació. En segon lloc, vam presentar una moció de suport al Banc d’ADN 

per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil i 

la repressió franquista. Finalment, vam presentar una moció de suport al 

Correllengua d’enguany.

Al ple d’octubre, tot avançant-nos al 75è aniversari de l’execució del pre-

sident Companys, vam presentar una moció per demanar l’anul·lació del 

seu consell de guerra sumaríssim i la petició de perdó per part del govern de 

l’Estat espanyol. Aquesta moció va ser abastament  aprovada, també.

Per a més informació consulteu la nostra pàgina: http://locals.esquerra.

cat/montornesvalles

Ustedes opinaron, ustedes deben valorarlo

El pasado 27 de septiembre los ciudadanos de Mon-

tornés acudieron a la cita electoral para unas elecciones 

autonómicas.

Varias formaciones independentistas decidieron presentarse en coalici-

ones curiosas, pero la formación más votada en Montornés fue Ciutadans 

(C’s) con 2.260 votos (25,70%), seguida por JxSi, con 1.771 (20,17%), Cat si 

que es pot (1.459), PSC (1444), PP (999) y CUP (463).

Cada uno de los ciudadanos tiene derecho a opinar y valorar las cifras. Aún 

así, nos gustaría manifestar algo que, en cierta medida, todos hemos pensa-

do: Hemos abierto los ojos y hemos visto que no queremos perder la libertad.

Dejemos que los demás partidos den vueltas y vueltas sobre quién ganó 

o dejó de  ganar.

Ustedes y nosotros, ciudadanos en definitiva, compartimos, cada día 

más, una de las mejores complicidades: somos amantes de la LIBERTAD. 

En democracia existen unas leyes que deben respetarse y todos coinci-

dimos en que hay que reformar este país, con diálogo y consenso, pero 

respetando siempre los derechos de los ciudadanos recogidos en la Cons-

titución. No debemos olvidar que los derechos son de los ciudadanos, no 

de los territorios.

Es lamentable que haya personas que están siendo investigadas por 

casos de corrupción y que están pidiendo que no actúen los tribunales de 

justicia, y esto, juzguen ustedes, da qué pensar.

El mes que viene tenemos una nueva cita electoral y está en sus manos 

que, entre todos, cambiemos el rumbo de este país.
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Els joves segueixen sense oportunitats

Després dels primers mesos de mandat del 

Govern local, la situació per als joves a Montornès del Vallès no ha 

canviat. L’atur juvenil segueix a l’alça i el poble es manté com uns 

dels que més pateix aquesta nefasta situació. Cal recordar que l’atur 

juvenil entre els menors de 30 anys és superior al 20%. Per tant, un 

“pla d’emergència social juvenil” és cada cop més necessari. Els joves 

montornesencs i montornesenques necessiten una millor formació 

laboral per poder orientar a la seva vida laboral; la borsa de treball 

s’ha convertit en una eina inútil que aquest Govern local no ha sabut 

utilitzar per augmentar les expectatives del jovent per encarar el futur, 

quan s’ha de tenir en compte que els joves són l’eina de la societat 

per a un futur millor i més digne. Al nostre programa electoral vam 

incorporar la creació d’un Local Jove per al gaudi dels nostre jovent; 

esperem que l’Ajuntament estigui a l’alçada i dugui a terme aquesta 

demanda ciutadana. Des del Grup Convergència Democràtica de 

Montornès del Vallès, ens posem a disposició del Govern per intentar 

esmenar aquests problemes mitjançant la mediació amb les empre-

ses i ajudar a la inserció laboral digna dels nostres habitants.

Servicios Sociales ¿Para “todos”?

En tiempos de crisis y de presupuestos públicos venidos 

a menos, tenemos la gran suerte de tener un municipio 

saneado y con un bajo endeudamiento. Ahora bien, en un contexto en 

el que no se pueden atender todas las necesidades, tiene la máxima 

relevancia quién consigue ayudas, y la administración (Ayuntamiento) 

está obligada a un mayor control de los requisitos para evitar fraudes 

con dos vertientes: que no sea beneficiario alguien sin necesitarlo y que 

no quede fuera quien realmente está en situación precaria.

Se trata simplemente de aplicar las leyes para que desde la adminis-

tración se vele más por el dinero público, controlando la ocultación de 

patrimonio, falsos empeoramientos de la situación económica personal, 

etc., a partir de lo cual, queremos denunciar que hay familias que están 

quedando fuera del sistema de ayudas porque otras con menos nece-

sidades (por lo tanto con menos derechos) están haciendo trampas, y 

desde  Servicios Sociales deben realizarse labores de control exhaustivo 

de estos hechos. Tras más de 6 años de crisis, se deben tener ya asumidos 

los trabajos necesarios para que las informaciones sean correctas, cosa 

que no está sucediendo, ya que no se trata a todo ciudadano/a por un 

igual. Debemos seguir trabajando para mejorar esta situación que, en 

algunos casos, ya no tiene remedio. Sabemos de lo que hablamos y no 

nos gusta lo que en Montornés a estos niveles sucede. Esperemos que 

en un futuro no lejano, podamos volver a confiar que todos vamos en la 

misma dirección.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| Del 18 de novembre al 8 de desembre |
Festes de tardor
(Sant Sadurní i Santa Cecília) – Consulteu la programació

| 20 de novembre |
Primera trobada de l’Espai de Debat Educatiu (EDE)
De 18.30 a 20.30 h, a l’Escola Can Parera

L’autora Eulàlia Canal visita la Biblioteca
A les 17.30 h, a la Biblioteca

| 21 de novembre |
Diada de tècniques per a educadors i educadores
De 9.30 a 14 h, al Centre Juvenil Satèl·lit

| 22 de novembre |
Setmana de la Ciència a Mons Observans: 
A partir de les 10.30 h al Jaciment Arqueològic
Informació i inscripcions www.monsobservans.cat

Festa de Santa Cecília
A partir de les 11.30 h, al Teatre Municipal

| 25 de novembre |
L’hora del conte menuda: Cuc de sol
A les 17.30 h, a la Biblioteca

| 26 de novembre |
Lliurament de premis del VI Concurs Font de 
Santa Caterina de Microcontes
A les 19 h, a l’Espai Cultural Montbarri

| 27 de novembre |
Divendres en família: Gegants i diables
A les 17 h, al Centre Infantil la Peixera

Tertúlia de poesia
A les 18 h, a la Biblioteca

| 28 de novembre |
Festa solidària de l’AVV de Can Parera en favor de l’Hos-
pital de Sant Joan de Déu de Barcelona 
A les 9 h, al nou Espai Polivalent i entorn

CONCURSOS
Concurs de Fotografia d’Aficionats Premi Sant Sadurní
Termini de presentació: dimecres 9 de desembre de 
2015, a les 20.30 h

PROGRAMACIÓ 25N. 
DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
| 22 de novembre |
XX Torneig de karate de Sant Sadurní i exhibició de 
karate femení
Performance Dones+, organitzada per ADIM
A les 18 h, a l’Espai Cultural Montbarri

| 25 de novembre |
Lectura del manifest contra la violència i acte de record 
a les víctimes
A les 18 h, al davant de l’Ajuntament

| 28 de novembre |
XXXIV Cross escolar Sant Sadurní

| Del 2 al 18 de desembre | 
Exposició Violència masclista en la parella: 
desmuntem mites?
A l’Espai Cultural Montbarri

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ!
| 20 de novembre |
Qui és l’últim? presenta el seu disc Atzucac
A les 20 h

| 21 de novembre |
Teatre: Røm3ø & Jul137@
A les 19 h

| 12 de desembre |
Codi postal 00 amb Engruna Teatre
A les 17.30 h

I A MÉS...
Cada dilluns, L’hora del conte. 
A les 18 h, a la Biblioteca
Cada dos dissabtes; Meditació en família. 
A les 11 h, a la Biblioteca
Cada diumenge: Visites al jaciment romà Mons Observans. 
D’11 a 14 h




