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L’Ajuntament ha aprovat una reformulació del Projecte Integral de Montor-

nès Nord, que planifica totes les actuacions previstes per als pròxims 4 anys. 

Com sabeu la Generalitat continua sense pagar, i el deute amb nosaltres s’eleva 

a prop dels dos milions d’euros. Tot i així, el govern local està compromès amb aquest projecte i segueix 

endavant quan molts altres municipis han desistit.

La Llei de barris, aprovada en el seu moment pel govern d’esquerres de la Generalitat, va suposar una 

enorme oportunitat per a la rehabilitació de molts barris de Catalunya que havien acumulat dèficits 

importants en equipaments i en la via pública, però que també necessitaven actuacions socials per 

mantenir la cohesió i la convivència entre veïns. Aquesta oportunitat única ha comportat una gran espe-

rança i il·lusió per a tot el poble de Montornès.

La reformulació del projecte recull les opinions i propostes dels veïns i veïnes del barri, que han partici-

pat en diverses trobades i també han respost a una enquesta detallada. És molt important per a aquest 

projecte la valoració que fan les persones del barri de les diferents actuacions, tant urbanístiques com 

socials, i que siguin elles mateixes  les que orientin sobre què hem de fer en els propers anys.

Està previst continuar amb la rehabilitació dels edificis amb subvencions per a les comunitats de veïns 

i veïnes. Seguiran les millores a l’espai públic, als carrers i places del barri, entre les quals cal destacar les 

actuacions destinades a millorar els accessos al barri, així com una gran remodelació del carrer de la 

Llibertat. També està previst desenvolupar nombrosos programes socials en relació a l’ocupació, la convi-

vència al barri, la igualtat entre homes i dones, l’educació, la infància, la cultura o les festes. Tots aquests 

programes han de facilitar i estimular la participació de les persones, el seu compromís i la responsabili-

tat compartida. Tots i totes plegats estem construint el futur i les esperances col·lectives.

Vull reconèixer de nou la vàlua professional i l’enorme esforç i compromís amb el projecte i amb el barri 

del personal de l’Oficina del barri, que sempre està disposat a atendre a tothom des de la proximitat. 

Aquest equip realitza també projectes adreçats al conjunt del poble.

José A. Montero. Alcalde

El projecte integral de Montornès 
Nord continua endavant

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

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

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat
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•	Farmàcia	Balcells
 C. Federico García Lorca, 12
 Telèfon 93 568 08 99

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

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

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

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

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

farmàcies de guàrdia  desembre 2015 - gener 2016

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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L’Ajuntament implanta l’energia 
geotèrmica a la Casa Consistorial

Aquests dies es duen a terme els tre-
balls d’implantació de l’energia geo-
tèrmica per subministrar el sistema 
de climatització de l’edifici de l’Ajun-
tament. Es calcula que el nou proce-
diment permetrà estalviar més de 
33.400 euros a l’any.

L’ús de la geotèrmia permet aprofitar l’escal-
for constant del subsòl per tal que l’aigua que 
arriba als circuits de les màquines de climatit-
zació tingui sempre una temperatura de 19ºC. 
D’aquesta manera la maquinària ha de consu-

mir menys energia per escalfar l’aigua a l’hivern 
i refredar-la a l’estiu. La inversió total dels treballs 
que s’estan duent a terme s’ha xifrat en 133.764 
euros. Segons els càlculs municipals, basats en 
un estudi realitzat a finals de 2013 amb el suport 
de la Diputació, el sistema estarà amortitzat en 
un termini d’entre tres i quatre anys i representa-
rà un estalvi anual de més de 33.400 euros.

El projecte inclou la perforació de pous de 
sondatge, la creació d’una xarxa horitzontal 
d’aigua, la instal·lació de bombes extractores, 
la connexió amb la climatització de l’edifici i la 
monitorització de tot el sistema. | nou DiPòsit D’aigua a can bosquerons

El dipòsit permet una reserva de 2.000 m3 

d’aigua i comportarà una millora substancial 
en l’abastament del municipi. La seva ubica-
ció a 158 m d’altura permetrà crear un nou 
nivell en la xarxa de distribució que s’afegirà 
als dels dipòsits de Can Xec i de les Tres Creus.

El resultat serà la simplificació del sistema 
d’abastament amb l’eliminació de bombes i 
grups de pressió, i l’increment de la reserva 
d’aigua. Les obres de millora en la xarxa s’aca-
baran de materialitzar al llarg del 2016 i aniran 
a càrrec de GIACSA, l’empresa publica que 
gestiona el servei d’Aigües de Montornès.

L’abast de subministrament del dipòsit in-
clou el barri del Castell, Can Bosquerons de 
Dalt, Manso Coll, les zones del polígon indus-
trial de Can Bosquerons de Baix, el Telègraf, 
Casablanca, Vinyes Velles, Can Coll, Can Co-
mas, Can Sala i l’est de Can Xec. |

Ja està en marxa el 
nou dipòsit de Can 
Bosquerons
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BrEus

L’aportació de l’Ajuntament servirà per ajudar 
la comunitat educativa a desenvolupar projec-
tes durant el curs escolar i a dur a terme accions 
de suport a famílies en situació social desafavo-
rida, d’acord amb el Programa d’Acompanya-
ment Escolar (PAE) engegat el curs 2013-2014. 
Del total de l’ajut, 40.000 € aniran a les escoles, 
10.000 als instituts i 42.000 € a les AMPA. |

La maduresa i l’autonomia infantil serà el tema 
central de les trobades de l’EDE un fòrum obert 
de reflexió i intercanvi sobre educació. Les tro-
bades es desenvoluparan durant tot el curs el 
tercer divendres de mes, a la Biblioteca. Les ses-
sions estan conduïdes per les expertes M. Jesús 
Comellas i Pilar Garcia. L’EDE ha arrencat amb 54 
participants, entre els quals hi ha professionals i 
famílies del poble. |

Els centres i les AMPA 
reben 92.000 € en ajuts

Arrenca l’Espai de Debat 
Educatiu (EDE)

El Gran Recapte recull 11.300 quilos d’aliments al poble, 3.000 més que el 2014. 
Hi van col·laborar 25 voluntaris i cinc supermercats. |

Montornès també solidari amb
les emergències internacionals

L’Ajuntament, seguint la crida del Fons Ca-
talà de Cooperació, donarà suport a tres pro-
jectes internacionals. Es destinaran 6.000 € a 
ajudar els campaments de refugiats del Sàha-
ra a pal·liar els efectes de les inundacions que 
van patir a l’octubre.

D’altra banda, es dedicaran 4.000 € a ajuda 
d’emergència i humanitària per al Nepal, que es 
recupera del terratrèmol del mes d’abril. El pro-
jecte, en el seu conjunt, ascendeix a 153.941,24 

€. Nacions Unides estima que la població afec-
tada supera els 6,6 milions de persones.

Finalment, l’Ajuntament aportarà 6.900 € 
per donar suport a la població en trànsit a 
Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea 
mediterrània. El projecte s’ha quantificat en 
564.789,83 € que han de servir per donar 
assistència a les persones refugiades en les 
rutes de fugida així com als municipis per on 
passen i a les destinacions finals. |Primera trobaDa De l’eDe a l’escola can Parera
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Els equipaments municipals han disposat 
durant aquest mes de calaixos per recollir 
material escolar i esportiu, joguines, roba, 
productes d’higiene, etc. per a la campanya 
“Un somriure per a tothom”. Els lots, preparats 
pel voluntariat de Volumont, es faran arribar 
a 14 persones grans, usuàries del programa 
municipal de suport alimentari, i a una trente-
na de famílies que reben atenció i seguiment 

dels Serveis Socials de l’Ajuntament. També 
s’ha buscat la col·laboració de les empreses 
de l’entorn i els comerços locals.

Altres actuacions extraordinàries
Complementant la campanya “Un somriure 
per a tothom”, s’ha distribuït entre 50 famí-
lies lots d’urgència amb productes bàsics 
(llet, galetes, articles de neteja, etc.) per valor 

Entitats i Ajuntament reforcen el suport 
als infants i les famílies en dificultats
L’Associació Volumont ha gestionat la campanya “Un 
somriure per a tothom” que arribarà a una trentena de 
famílies i 14 persones grans. L’Associació REIR ha dis-

tribuït 50 lots familiars de productes bàsics i, amb l’ajut 
de Càritas i la Unió de Botiguers, es farà un lot especial 
d’aliments frescos a les famílies més necessitades.

d’11.000 euros, resultat de la subvenció que el 
Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat ha atorgat a l’entitat REIR, amb 
qui Montornès col·labora des de fa temps. A 
més s’han dedicat 4.000 euros per ajudar a 
pagar rebuts de subministraments.

D’altra banda, els lots de productes fres-
cos que es distribueixen mensualment amb 
la col·laboració de Càritas i de la Unió de Bo-
tiguers també tindran un extra per aquestes 
festes.

El suport de la Fundació Probitas
Per segon any consecutiu, la Fundació Pro-
bitas participa en projectes municipals de 
suport a la infància. Des de l’abril de 2015, la 
fundació gestiona un programa de menjador 
escolar i espai de reforç socioeducatiu per a 
30 alumnes de secundària del municipi.

Aquest curs, Probitas ha aportat 25.000 eu-
ros que complementen els ajuts per a menja-
dor atorgats per la Generalitat.

Cal recordar que la fundació va destinar 
3.000 euros en concepte d’ajuts del servei de 
menjador pels nens i nenes participants a les 
activitats d’estiu. |

Persones voluntàries De volumont PreParen els obsequis De la camPanya “un somriure Per a tothom”. foto D’arxiu
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Taller sobre homofòbia. Personal de l’Ajuntament ha participat en una sessió de sen-
sibilització. Montornès és pioner en la defensa de les llibertats i els drets de les persones 
LGBTI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals). |

Homenatge a les víctimes en el Dia internacional contra la violència envers 
les dones amb la col·laboració de les entitats locals signants del Pacte de tolerància zero 
contra la violència masclista. |

BrEus

Per segon any, la regidoria de Polítiques 
d’Igualtat i el Club Esportiu Montornès s’han 
unit per incentivar la participació femenina 
en la Mitja Marató. El club ofereix a les dones 
del poble sessions d’entrenament per a la 
prova dels 6 km. Les inscripcions es poden fer 
a l’OAC i a l’Oficina del barri. A la darrera edi-
ció, la iniciativa va aplegar 72 dones. |

La Mitja, de nou amb
la igualtat de gènere

| Notícies |

Cloenda del DIL Barri. Aquests dies 
s’ha celebrat la cloenda de la darrera 
edició que, des de l’abril, ha propor-
cionat formació i orientació laboral a 
un centenar de persones veïnes del 
poble amb dificultats per trobar feina.

Educació sanitària per a la gent 
gran. El 28 de gener es farà una xer-
rada sobre la hipertensió arterial, al 
Casal del Centre. Cal inscripció.
 
Comart commemora el seu 50è 
aniversari inaugurant central a 
Montornès. L’empresa, dedicada al 
subministrament de paper i cartró, ha 
invertit 6 milions d’euros en la nova 
planta automatitzada del polígon El 
Raiguer.

EN 1 MINUT... 

eugeni roDríguez, PresiDent De l’observatori contra l’homofòbia i Portaveu De fagc, va ser el Ponent De la sessió
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Més actuacions per a la promoció 
de la inserció laboral

la columna dE l’Entitat

El Club Atletisme Montornès porta ja 
més de 30 anys arrelat al nostre poble, ja 
que va ser fundat el 1982. Des de llavors 
són molts els i les atletes que n’han format 
part , actualment el club acull més de 250 
atletes i 180 sòcies i socis. 

La vida del Club es desenvolupa bàsica-
ment dia a dia a les pistes d’atletisme, on 
infants des de 3 anys fins a adults practi-
quen esport de qualitat. També, però, són 
múltiples els actes socials que s’organitzen 
des de l’entitat com la Pujada al Castell o el 
Sopar de Fi de Temporada. 

Quant als èxits esportius, el club compta 
amb un ampli palmarès que engloba des 
d’èxits internacionals fins a competicions 
escolars on els i les nostres atletes pugen 
als esglaons més alts del podi. 

És una entitat molt activa al poble, orga-
nitzadora d’esdeveniments tan multitudi-
naris com la Marxa Popular, que ha celebrat 
la XXIV edició amb 3.000 participants o la 
Mitja Marató, que ja ha fet XXIII edicions i 
que acull cada any a més de 4.000 atletes 
de tota Catalunya. Menys multitudinaris, 
però no menys importants, són la Mini Ma-
rató solidària a favor de Càritas o esdeveni-
ments com la Milla de Festa Major i el Cros 
de Sant Sadurní. 

L’últim projecte és l’anomenat “Atletisme 
a les Escoles!” amb el qual es convida les 
escoles del poble a gaudir d’unes jornades 
d’atletisme a les instal·lacions municipals. 

Us animem a formar part d’aquesta gran 
família! |

Més informació:
Dl, dt i dj, de 18 a 20 h, a les pistes d’atletisme
http://www.atletismemontornes.es/

Club Atletisme 
Montornès, més de 
30 anys formant 
persones

club De feina Del DePartament De Promoció econòmica

Servei TV Fabregat celebra 50 anys. En reconeixement, l’alcalde José A. Montero va 
lliurar a la família Fabregat l’escultura del Terminus Augustalis. |

| Notícies |

l’alcalDe, josé a. montero, amb la família fabregat i el Personal De l’establiment

L’Ajuntament duu a terme els pro-
cessos de selecció per ocupar 12 llocs 
en el marc de “Treball als barris” i 
engegarà el programa “Endavant 
Jove!” per ajudar a la inserció labo-
ral de joves menors de 30 anys

El Consistori engega aquest mes el projec-
te “Endavant Jove!” amb el suport del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) que ha ator-
gat una subvenció de més de 50.000 euros.

La iniciativa, que es desenvoluparà en co-
ordinació amb el Pla de Garantia Juvenil de 
la Generalitat, oferirà a 15 persones del po-
ble menors de 30 anys, suport per millorar 

les seves opcions d’ocupació o per tornar al 
sistema educatiu. El programa té una durada 
d’un any.

Processos de selecció de personal
Abans de Nadal quedaran tancades les selec-
cions per cobrir 12 llocs de treball vinculats a 
projectes que el Consistori va presentar a la 
convocatòria de “Treball als barris”. A través 
d’aquest programa, el SOC ha concedit una 
subvenció de 294.445,68 euros.

D’altra banda, el Departament de Promoció 
Econòmica va gestionar a l’octubre 60 ofertes 
per treballar a El Corte Inglés durant la cam-
panya de Nadal. |
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Més temps per continuar millorant Montornès Nord
L’Ajuntament ha demanat una nova pròrroga a la Generalitat per continuar el Projecte d’Intervenció Integral al barri fins al 2019
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Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

El pont sobre el riu Mogent va ser cons-
truït l’any 1961. Va ser promogut per Nico-
lás Riera Marsá que va assumir tota la ges-
tió i tot el cost de la nova infraestructura. 
A l’Arxiu Municipal no consta que aquest 
empresari demanés cap permís d’obra. En 
canvi, sí que es conserven algunes cartes 
adreçades a l’Ajuntament de Montornès 
gràcies a les quals coneixem els tràmits 
que va seguir.

A Riera Marsá li convenia obrir una via 
de comunicació per accedir al polígon 
industrial que pretenia construir a l’altra 
riba del riu, i així deixar enrere els diver-
sos guals (per on passaven carros, cotxes i 
camions) massa sovint inservibles a causa 
de les riuades. Per això, al juliol de 1960, 
demanà al consistori un certificat que fes 
constar la gran necessitat d’un pont a la 
zona que ajudés a reforçar les seves ges-
tions davant la Confederació Hidrogràfica 
del Pirineu Oriental.

El document, signat pel secretari Juste i 
per l’alcalde Torrents, parla del pont com 
de “una vieja y constante aspiración de 

El pont del 
Mogent

estaven sotmeses més de 70 persones 
que vivien al marge dret del riu, en els sec-
tors de Can Parellada i Can Quirze.

Sembla que les obres es van enrederir 
pel fet que les primeres peces prefabrica-
des que van portar eren curtes. La qüestió 
és que el pont estava operatiu l’octubre de 
1961 i que es va tallar la cinta oficialment, 
amb pompa i solemnitat, el 28 de juliol de 
1962. L’any 1988 es van dur a terme unes 
obres per eixamplar el pont i augmentar 
els centímetres de vorera que es veu que 
no complien els mínims exigits. 

Dins el terme municipal de Montornès, 
des del 1961 i fins el 2015 que s’ha cons-
truït una nova passarel·la uns metres riu 
amunt, el pont del Mogent ha estat l’únic 
pas per travessar el riu. |

el Pont Del mogent al costat De l’snack bar, actual casal De cultura. DècaDa De 1960. Postal eDicions gurri. ammv

este municipio”. I concentra l’argumentari en 
tres punts:
a. Tot i reconèixer que l’execució del pont 
és competència municipal, el fet que un 
particular se’n fes càrrec alliberaria l’Ajunta-
ment de la gran càrrega econòmica que su-
posaria l’obra. I en aquest cas, a més, aquest 
particular es comprometia a “no restringir 
por ningún concepto el uso público del 
puente”.
b. El pont hauria de solucionar d’una vegada 
i per totes les periòdiques incomunicacions 
“que hoy sufren estos agricultores ante las 
avenidas del río”. Afegeix el text que els dies 
de crescudes importants, els pagesos “se ven 
obligados a rodeos con desplazamientos mí-
nimos de 3 a 4 km”.
c. El pont hauria d’evitar l’aïllament al qual 
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El conte titulat “Fumar mata”, 
d’Aroa Periche, ha estat el guanya-
dor de la sisena edició del Premi 
Font de Santa Caterina de Micro-
contes. L’accèssit ha estat per al re-
lat “48 segons”, d’Aida Chavarria. 
El certamen ha reunit 125 textos.

El relat curt es continua revelant com un 
gènere en expansió. La sisena edició del Pre-
mi Font de Santa Caterina de Microcontes ha 
aplegat 125 textos, de temàtiques i proce-
dències ben diverses. 

El premi, dotat amb 350 euros, ha estat per 
a Aroa Periche de Sta. Coloma de Gramenet, 
per un conte titulat Fumar Mata, una al·legoria 
carregada d’humor negre. L’accèssit, de 150 
euros, ha estat per a un relat amb connota-
cions surrealistes que situa realitat i ficció en 
un mateix pla. Es tracta del conte 48 segons, 
d’Aida Chavarria, de les Terres de l’Ebre. 

L’Oficina de Català de Montornès i l’Ajun-
tament organitzen aquest certamen que té 
caràcter biennal.

La gal·la de lliurament dels guardons, ce-

Humor i surrealisme en el Premi Font
de Santa Caterina de Microcontes

lebrada el 26 de novembre a l’Espai Cultural 
Montbarri va comptar amb la col·laboració de 
l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de 
teatre, i de la Coral La Lira. |

D’esquerra a Dreta, la regiDora De cultura, m. rosa vinyallonga, aiDa chavarria i aroa Periche

Les escoles visiten l’Ajuntament. 
Alumnes de tercer de les escoles Marina-
da, Can Parera i Mogent han visitat l’Ajun-
tament durant les darreres setmanes. Han 
fet un recorregut per les dependències 
municipals i han conegut el personal 
que hi treballa guiats per l’alcalde, José A. 
Montero. La visita a la casa consistorial és 
una de les propostes del catàleg munici-
pal d’activitats educatives. |

alumnes De 3r De l’escola marinaDa (17 De novembre De 2015)

alumnes De 3r De l’escola can Parera (24 De novembre De 2015) alumnes De 3r De l’escola mogent (3 De Desembre De 2015)
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La Nit de l’Esport premia els millors
de la temporada 2014-2015

Prop de 400 persones es van donar cita el 4 de desembre a la nova carpa polivalent per 
reconèixer els triomfs i l’esforç dels esportistes locals durant el darrer any

D’esquerra a Dreta, Wiam koubiss i naiara moreno, Del club karate montornès, millors 
esPortistes femenines infantil i sènior; israel ferrón i abDessamaD hemmi, Del club atletisme 
montornès, millors esPortistes masculins infantil i sènior

el juvenil kata mixt Del club kàrate montornès, millor 
equiP infantil

els Premis a la constància han estat Per a abel real, Del club futbol montornès i júlia 
costa, Del club tennis montornès, en categoria infantil, i Per a núria carbonell, Del club 
atletisme montornès i ismael molano Del club escacs montornès, en sènior

el sots 21 masculí Del club bàsquet vila De montornès, millor equiP sènior
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Balanç 2015, noves perspectives
per al 2016

Segurament recordarem el 2015 per la recuperació 

del Complex Esportiu, i per ser el primer any de la gestió pública de l’ai-

gua. També serà recordat com l’any de finalització de la passarel·la sobre 

el riu, de la Carpa Polivalent o de l’Hotel d’Entitats. 

En aquest 2015 hem renovat la confiança dels veïns i veïnes. Això ens 

ha fet renovar energies i  il·lusions per encarar el nou mandat i estructurar 

un govern amb plenes garanties per continuar amb el projecte de trans-

formació de Montornès. 

Hem iniciat el projecte de reformes de Can Saurina i el camí a partir 

de la passarel·la, però queden pendents altres actuacions com per 

exemple les reformes de l’edifici de Pintor Mir i del Teatre Municipal, i la 

remodelació de les places de la Pèrgola i de Joan Miró, que començaran 

a principis de 2016. 

A més, estem treballant en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal, on 

organitzarem les inversions i les actuacions previstes per a aquest mandat, 

per debatre-ho amb la ciutadania durant el primer trimestre de l’any. 

vinent. Mentrestant, ja treballem en els nous reptes i compromisos, i per 

això ja hem posat en marxa el procediment per a la construcció de la nova 

escola Palau d’Ametlla, amb el procés de redacció i licitació d’obres. El 2016 

serà l’any clau de l’escola, però també serà un any per debatre les noves 

inversions destinades a crear espais per al jovent i per a la gent gran.

Gaudiu d’aquests dies de descans, dels amics, de la família i de les 

activitats preparades! Bones festes!

Foment de l’ocupació?

Ja sabem que des de fa anys el nostre país pa-

teix una greu crisi que ha deixat les moltes  famílies en una situació molt 

precària. El principal problema que tenen aquestes famílies és trobar un 

lloc de treball que els permeti arribar a final de mes.

Poques competències tenen les administracions locals que a més, han 

de fer front a aquestes situacions amb relativament pocs recursos. Però 

tot i els pocs recursos i les poques competències, veiem com municipis 

al voltant del nostre, tenen iniciatives que poc a poc van donant els seus 

fruïts. Els socialistes, estem segurs que els nostres Ajuntaments han de 

posar l’accent en aquelles coses que sí poden fer i no en aquelles en què 

estem més limitats. Fa unes setmanes la Junta de Govern del nostre mu-

nicipi va aprovar les Bases específiques per a la concessió de subvencions 

per a les activitats econòmiques que contractin persones en situació 

d’atur. Aquestes subvencions tenen dos supòsits:

•	 Empreses	que	contractin	persones	en	atur,	usuàries	de	la	Borsa	de	

Treball.

•	 Emprenedors	que	posin	en	marxa	el	seu	projecte.

La quantia que es pot atorgar és un 10% de la base de cotització a 

la seguretat social en el primer cas i un 20% de la base de cotització al 

règim d’autònoms durant 6 mesos. No hi ha cap criteri d’estabilitat en el 

contracte laboral.

Partida pressupostària que té prevista el nostre Ajuntament: 10.000€ 

(deu mil euros). Com diu el programa de televisió, nosaltres posem les 

dades, vostès posin les conclusions...

Independentista y español

La independencia de Catalunya, por mucho que 

diga La Razón o el Telediario de La 1, no es una lucha contra España y 

los españoles. No es una cuestión de sentimientos o identidades, sino de 

derechos y de soberanía.

En España, algunos proponen una reforma de la Constitución y otros 

proponen no cambiar nada o cambiar algo para que no cambie nada. 

En Catalunya, muchos proponemos la independencia: construir un país 

nuevo en lugar de cambiar a quien no se puede cambiar. 

Sin duda, la independencia ni es la panacea, ni es un camino de rosas. 

Pero lo cierto es que nos ofrece la oportunidad de replantearlo todo de 

principio a fin: el sistema político, las reglas de juego, la distribución de re-

cursos, la transparencia, la participación ciudadana, etc. Debemos saber 

aprovechar esta oportunidad para construir el país que queremos y nos 

merecemos: sin corrupción y sin recortes.

La oportunidad existe, y depende únicamente de los catalanes mismos 

que salga adelante. Muchos de estos catalanes vinieron de fuera porque 

Catalunya les ofrecía una oportunidad personal que en su tierra nadie les 

daba. Ahora Catalunya les ofrece una oportunidad mucho mayor, colecti-

va, a ellos mismos, a sus hijos y a sus nietos: construir un nuevo modelo de 

país más justo, entre todos y para todos. ¿Qué les ofrece el Estado español, 

en cambio?

Valoraciones 2015

Llevamos ya 7 meses en el Ayuntamiento represen-

tando a los Ciudadanos de Montornés y seguimos sin 

que nos faciliten los medios mínimos necesarios para poder ejercer una 

OPOSICION DIGNA. No tenemos ni acceso a un ordenador. Así nos tratan. 

Alegan falta de espacio... juzguen Uds. Parecen no recordar cuando ellos 

estaban en la oposición.

Por otro lado seguimos preguntando cuánto ha costado la pista poli-

valente (en total) y la respuesta es que no está acabada (aunque se utiliza) 

y por ello no puede valorarse el coste definitivo. Mientras seguimos viendo 

pasar facturas cada semana que son aprobadas por el equipo de gobierno.

¿Pasará lo mismo con el Teatro? Ya han aprobado rehabilitarlo con un 

presupuesto inicial de 1.294.287,69 €. Luego se irán sumando cosas no 

previstas inicialmente como está pasado con la pista polivalente.

Y no es  que no creamos que no sea necesaria la pista o rehabilitar el 

Teatro, es que consideramos que las cosas pueden hacerse de otra mane-

ra y por supuesto mucho mejor.

Y lo más sorprendente es que en vez de llevar a los plenos temas impor-

tantes para el municipio comentamos si dan apoyo a Artur Mas y Joana 

Ortega,  si se suprime el juicio de Companys o la “desconexion”… como si 

estos temas fueran de competencia municipal.

¿Por qué no hablamos del CENTRO DE DIA-RESIDENCIA? Fácil: NO 

INTERESA que se traten los temas que preocupan a los ciudadanos, son 

temas que quedan bien en el programa pero... ni tocar hasta el próximo 

programa electoral.
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Volem que els pressupostos del 2016 
siguin participatius

“La nostra tasca com a oposició és controlar i fiscalitzar, però també és 

proposar i aportar idees i solucions per enriquir el debat i donar una nova 

visió de les qüestions que es plantegen. És el moment de governar per a 

tots i no en contra de ningú”.

 Aquest escrit està extret del discurs de constitució de l’Ajuntament 

d’aquesta legislatura i com que ben aviat es començarà a parlar dels pres-

supostos per al 2016, voldríem que el grup municipal que governa aquest 

poble amb majoria absoluta, ICV-EUA, apostés per fomentar la participa-

ció, en primer lloc dels altres grups polítics a l’oposició,  i seguidament amb 

la participació dels veïns i veïnes de Montornès, per així entre tots decidir 

com s’han d’invertir els diners del consistori. Gairebé tots els grups que ens 

vàrem presentar a les eleccions municipals portàvem un programa de 

projectes per al nostre poble, aquests projectes varen ser elaborats fruit de 

les converses fetes amb les entitats i els ciutadans. Els convergents apostem 

perquè la ciutadania sigui part activa de com ha de ser el present i futur del 

poble, per això demanem, en la mesura que sigui possible, les directrius i les 

accions perquè la població prioritzi, a través d’una campanya, en què volen 

que siguin invertits els diners. Un municipi es construeix escoltant la veu 

de la ciutadania per tal que aquesta marqui les prioritats i el govern pugui 

emprendre les accions amb la finalitat de millorar el poble i la qualitat de 

vida dels qui hi viuen i ens visiten.

Segueix-nos en Facebook Convergents de Montornès del Vallès.

¿Tiempos para jóvenes?

En tiempos de crisis quienes han estado doblemente 

perjudicados, han sido los jóvenes (entre 20 y 30 años) en 

nuestro municipio, y aunque en discursos dados por el Gobierno actual 

de Montornés se les decía constantemente que “los hijos de Montornés 

tendrán todos los beneficios que desde el Ayuntamiento se les pueda 

dar”, no ha sido así. El paro de éste colectivo ha sido mayor en Montor-

nés que en el resto de la Comarca.

Sabemos que las empresas del entorno buscan personas mediana-

mente preparadas con unos requisitos para emplearlas. Tras varias visi-

tas a las empresas, propusimos que se hicieran cursos para que se pudi-

era preparar a los jóvenes incluyendo formación específica de operarios 

de planta química, ya que en nuestro entorno hay numerosas empresas 

de este ramo. Nuestra gran decepción viene porque ni en la legislatura 

anterior ni en lo que llevamos de ésta, estos cursos ni se han mirado, 

cuando las químicas son una gran fuente de empleo en Montornés. Cre-

emos que sigue siendo necesario cubrir esta gran necesidad, para que 

nuestros jóvenes puedan comenzar su emancipación y crear un hogar 

propio, y dado que no tenemos conocimiento de que las promesas de 

que se harían viviendas sociales o se ayudaría al pago de alquileres soci-

ales se hayan puesto aún en marcha, evitaríamos que tengan que irse a 

otros lugares y abandonar el pueblo, donde no sólo les importa su voto. 

Por ello queremos hacer un llamamiento a quién prometió en campaña 

que lo haría “Que lo haga” o “Que digan la verdad”.
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16 Desembre 2015

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

CONCERTS DE NADAL 
A	càrrec	d’alumnes	de	 l’Escola	Municipal	de	Música,	Dansa	 i	
Aula	de	Teatre

16, 17 i 22 de desembre
A les 18.30 h, al Teatre Municipal

| 19 de desembre |
Nadal en companyia
Mercat de segona màs infantil, Caga Tió, animació i xocola-
tada
De 16 a 19 h, a la plaça del Poble

| 20 de desembre |
Fira del Nadal de la Unió de Botiguers
Als carrers de Montornès Centre

| 22 de desembre |
Apunta’t  a fer punt
A les 15.30 h, a la Biblioteca

| 22 de desembre |
Tàndem, converses en anglès per a adults
A les 19.15 h, a la Biblioteca

PARC DE NADAL INFANTIL
Del 27 al 30 de desembre de 16.30 a 20.30 h
Nova Carpa Polivalent (c. dels Castanyers)

PARC DE NADAL JOVE
Del 28 al 30 de desembre de 17 a 21 h
Teatre Municipal

CAP D’ANY
Teatre Municipal
A partir de la 1 h, ball amb l’orquestra La Ballaruca
Aforament limitat

Nova Carpa Polivalent (c. dels Castanyers)
A partir de la 1 h, festa amb The Patilles i sessió de DJ
Aforament limitat

| 5 de gener |
CAVALCADA DE REIS
Sortida a les 17.30 h al Casal de Cultura.
Recorregut pels carrers de Montornès i arribada a la nova Carpa 
Polivalent




