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Montornès impulsa l’Escola 
d’Hoteleria del Vallès Oriental

L’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental ha començat la seva trajectòria 
aquest curs 2015 – 2016 amb els nous cicles de grau mitjà de l’Institut 
Marta Mata, dedicats a la Cuina i Gastronomia, i als Serveis en Restauració. 
Un dels elements pedagògics més destacats és l’Aula restaurant, ubica-

da a la Masia El Molí, un banc de proves que permet l’alumnat posar en 
pràctica, amb clientela real, el que ha après a classe.
L’Ajuntament i el centre de secundària han apostat per una oferta forma-
tiva que sigui de referència a la comarca.
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crèdits

Aquest curs, per fi, hem aconseguit disposar d’oferta de formació professional 

al nostre poble. Iniciem així el projecte de l’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental, 

que pertany a l’Institut Marta Mata, i que ha de ser un centre de referència a 

tota la comarca pel que fa a l’oferta pública de mòduls de grau mitja, i en el 

futur també superior, de les professions vinculades a la cuina, la pastisseria i els 

serveis de restauració.

Des de l’Ajuntament hem treballat intensament i hem insistit molt en la nostra petició al Departament 

d’Ensenyament, conscients de les necessitats del jovent de Montornès, que ha de formar-se per arribar 

a la professionalitat i així tenir més oportunitats per trobar feina i desenvolupar el seu projecte de vida. 

Aquest sector en concret és un dels més actius en tot el territori i és dels que genera més llocs de treball. 

Montornès, com a municipi, ha fet un gran esforç, també econòmic, en la reforma de la Masia El Molí 

per tal de millorar-ne les instal·lacions i adaptar-les als requisits que se’ns exigien per poder dur a terme 

aquesta oferta formativa. La nova cuina, el nou saló menjador, les instal·lacions de cambres frigorífiques 

i de treball intern, o els nous accessos, són espectaculars. No us els podeu perdre i us animo que els visiteu.

Està previst poder obrir l’aula restaurantal públic alguns dies a la setmana, perquè els alumnes puguin 

fer pràctiques reals i mostrar la seva feina; per tant podreu gaudir d’un menjar i un servei de moltíssima 

qualitat a uns preus prou ajustats. Estem segurs també que els restaurants del poble valoraran positiva-

ment aquesta escola, perquè ha de ser una font de bons professionals de cara al futur, i també un punt 

de referència i d’atracció per al sector en el seu conjunt, i per tant beneficiós per a tothom. Montornès 

apareix al mapa de la cuina de qualitat en un moment en què, a més, està molt de moda.

Seguirem treballant per consolidar i ampliar l’oferta a més mòduls de grau mitjà, i també als superiors, 

així com la col·laboració amb els gremis d’hostaleria per facilitar la inserció laboral dels i les alumnes de 

la nostra nova escola. N’estem molt orgullosos.

José A. Montero. Alcalde

FP a Montornès

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  febrer - març 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



3Febrer 2016 | Actualitat |

Ofertes de treball i formació, dos
serveis claus per afavorir l’ocupació

El Departament d’Ocupació, Pro-
moció Econòmica i Comerç ha po-
sat en marxa un espai a Internet per 
acostar a la ciutadania les ofertes de 
feina que gestiona, així com donar a 
conèixer les accions formatives que 
organitza.

Aquest mes s’està posant en marxa un nou 
espai a la xarxa per a les persones usuàries de 
la Borsa de treball que permet l’accés directe 
a les ofertes de feina que gestiona el Departa-
ment d’Ocupació, Promoció Econòmica i Co-
merç (OPEC) de l’Ajuntament. A més de facilitar 
informació detallada de cada lloc de feina, l’es-

pai permet l’accés i la inscripció a cada oferta. 
Paral·lelament, s’ha creat un espai dedicat a ac-
cions formatives en què es podran trobar totes 
les que s’organitzin al llarg de l’any.

Una de les novetats més destacades és la 
possibilitat de subscriure’s als serveis, de ma-
nera que la persona usuària pot rebre infor-
mació puntual de totes les ofertes de feina 
que es publiquin, així com de les diferents ac-
cions formatives. S’hi pot accedir a través de 
la ruta http://www.montornes.cat/ocupacio

Durant l’any 2015, la Borsa de treball va enviar 
1.678 candidats a processos de selecció. També 
durant l’any passat, un total de 495 demandants 
de la Borsa de treball van trobar una feina. | Ubicació provisional de l’escola palaU, al carrer de sant isidre

Durant els propers dies s’adjudicarà la re-
dacció del projecte de construcció del nou 
edifici de l’escola Palau Ametlla, al carrer de 
Can Parera. 

El 2015 Generalitat i Consistori van signar 
un acord segons el qual l’Ajuntament assumia 
les despeses de la redacció del projecte i de 
la construcció amb la supervisió de la Gene-
ralitat. El conveni també inclou el compromís 
del Departament d’Educació de dur a terme 
actuacions de millora en la resta d’escoles de 
primària del poble.

Montornès també ha sol·licitat ajuts econò-
mics a la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Pla Xarxa Governs Locals 2016 – 2019, que 
serviran per al finançament d’una part de nou 
Palau d’Ametlla. El projecte suposarà una in-
versió de més de 3 milions d’euros.

L’Ajuntament continuarà treballant per 
aconseguir altres fons de finançament per al 
projecte. |

L’Ajuntament licita la 
redacció del projecte 
del nou Palau Ametlla
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BrEus

El Ple ha aprovat una moció per a la creació 
d’un protocol contra la transfòbia i l’assetjament 
escolar per identitat de gènere. El municipi treba-
lla des de fa més d’un any en la implantació de 
mesures per garantir els drets de persones gais i 
lesbianes i contra l’homofòbia. En el seu moment, 
va ser el primer de Catalunya a implementar la 
Llei aprovada pel Parlament l’octubre de 2014. |

Al gener es va cloure el Programa d’Educa-
ció Sanitària a la Gent Gran que té l’objectiu 
de potenciar l’autonomia de les persones 
d’edat avançada.

La programació ha inclòs tres sessions: una 
sobre el bon ús dels medicaments; una altra so-
bre la importància de seguir bé els tractaments 
i una tercera dedicada a la hipertensió arterial.

El cicle està promogut per CatSalut amb la 
col·laboració del Col·legi de Farmacèutics. |

Montornès continua al 
capdavant en la lluita 
contra l’homofòbia

La gent gran aprèn a cuidar-se
Avancen les obres del camí entre Montornès Centre i Montornès Nord. A més 
de la pavimentació, l’enjardinament i l’enllumentat, es condicionen els accessos amb 
una nova plaça per la banda de Montornès Nord i amb rampes i l’eixamplament de 
voreres a Can Parera.	|

Nou servei de localització per a persones amb 
problemes d’orientació per mitjà de GPS 

Des de començament d’any i gràcies a un 
conveni signat amb l’Ajuntament, Creu Roja 
ofereix a cost reduït un servei de localitza-
ció de persones. Està pensat per a persones 
que tinguin problemes d’orientació, princi-
palment casos de malalties degeneratives 
com la demència senil o l’Alzheimer.

Les persones usuàries duen a sobre un 
petit dispositiu telefònic amb GPS, que per-
met tenir-les localitzades en tot moment. 

També s’hi poden programar alertes que 
avisen si la persona es troba en zones pe-
rilloses o situacions no segures. En aquest 
cas, Creu Roja ho comunica immediata-
ment als familiars o persones cuidadores i, 
si és necessari, habilita els recursos d’emer-
gència que pertoquin.

La sol·licitud del servei s’ha de presentar 
en el Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament.|darrera xerrada del programa d’edUcació sanitària

| Notícies |
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El Carnaval ha estat el primer esdeveni-
ment en què s’ha posat en marxa la campa-
nya de distribució de polseres identificatives 
per a menors de 7 anys que ajuden a localit-
zar els infants en cas de pèrdua durant esde-
veniments multitudinaris.

Els braçalets han arribat a Montornès a través 
de la Direcció General de Protecció Civil de la 
Generalitat. Es tracta de polseres reutilitzables 
que convé guardar per poder-les fer servir 

cada vegada que es participi en un esdeveni-
ment que impliqui grans concentracions de 
persones, com les rues de Festa Major o de 
Sant Joan. Els braçalets són de color taronja 
fluorescent, i disposen d’un espai per escriure 
el nom de l’infant i el telèfon de contacte de la 
persona adulta que en sigui responsable.

Les famílies interessades en poden recollir 
una per infant a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, 
al Casal de Cultura i a l’Oficina del barri.|

Polseres identificatives per a 
infants, novetat del Carnaval
L’Ajuntament ha posat a disposició de les famílies amb infants menors de 7 
anys polseres identificatives per a esdeveniments multitudinaris. Estan pen-
sades per poder-les fer servir diverses vegades en esdeveniments com la Fes-
ta Major, Sant Joan, la Cavalcada, etc.

VEïnat compromès

El 19 de gener la Irene Rodrigo Bravo, infer-
mera de pediatria del Centre d’Atenció Primà-
ria de Montornès, ens va deixar.

La Irene va arribar a Montornès l’any 1984 
per treballar de practicant al petit centre de 
salut que hi havia al costat de l’ajuntament. 
Posava injeccions i aviat es va encarregar de 
les vacunes. I així, entre vacuna i injecció, s’hi 
va quedar 31 anys, fins fa poc.

De practicant va passar a fer-se càrrec de la 
consulta d’infermera pediàtrica i, al costat de 
la dra. Panadès, va veure créixer a un munt de 
nens i nenes del poble amb els quals s’hi ha 
trobat, després a l’edat adulta, com a pares.

Treballava sense fer massa soroll, amb res-
ponsabilitat i compromís. Tractava les perso-
nes amb discreció i respecte. 

La trobem a faltar, però no oblidarem el 
seu exemple en la vida, la feina, la malaltia i 
en la pau en què va morir. 

Li dediquem un somriure, que, de ben se-
gur rebrà.  |

Amics i compAnys d’UGAp 
montornès-montmeló

Irene Rodrigo, 
infermera i companya 
de l’equip del CAP

a la dreta, irene rodrigo amb companyes de feina
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Tercer Cicle de Xerrades per a famílies del Projecte Educatiu de Ciutat de Mon-
tornès. El filòsof, escriptor i pedagog José Antonio Marina va cloure el cicle, el 28 de 
gener, amb una xerrada sobre l’educació del talent. |

L’associació d’art Venus pinta a favor de la PAH. L’entitat va subhastar algunes de les 
seves obres en una jornada artística i solidària, celebrada el 17 de gener a Can Xerracan. |

BrEus

L’Espai Jove Satèl·lit organitza per tercer any 
Dones al descobert, una experiència social i 
artística oberta al jovent que posa en relleu 
el paper de les dones al llarg de la història. El 
grup reflexionarà sobre algunes figures feme-
nines i dissenyarà 10 retrats per a una expo-
sició que s’inaugurarà, coincidint amb el Dia 
Internacional de les Dones. |

Dones al descobert, al 
Centre Juvenil Satèl·lit

| Notícies |

Inici dels tallers de memòria. Aquests 
dies s’ha tornat a posar en marxa una 
nova edició del taller de memòria per 
a les persones usuàries dels Casals de 
la Gent Gran de Montornès. Enguany hi 
ha una setantena de participants.

Suport a la primera infància. El Cen-
tre Infantil La Peixera torna a acollir les 
sessions de suport familiar per a ma-
res amb infants de fins a 4 anys.
 
L’Urban River Lab estrena web. L’es-
pai, ubicat a la depuradora, té una nova 
pàgina on s’informa sobre els projectes 
mediambientals que duu a terme. Des 
de la seva inauguració (2014), compta 
amb el suport de l’Ajuntament. 
http://urbanriverlab.com/

EN 1 MINUT... 
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La plaça de Joan Miró, un espai 
escènic a l’aire lliure

la columna dE l’Entitat

Les activitats del Club de Tennis Montor-
nès se centren en tres eixos: la promoció del 
nostre esport i dels seus valors implícits com  
l´amistat, la superació personal i la competi-
ció; l´escola de tennis, que té com a objectiu 
formar infants, joves i adults i que avui dia 
compta amb més de 82 alumnes; i els  par-
tits de competició amb altres clubs de Cata-
lunya en diverses categories.

Els membres de l’entitat no només  prac-
tiquem l’esport, sinó que també duem a 
terme altres activitats de lleure i esplai a fi 
de propiciar l’amistat i les relacions entre els 
integrants del club, les famílies i els simpatit-
zants. Per això també és habitual que  orga-
nitzem caminades, passejades en bicicleta, 
esmorzars o botifarrades.

Però no podem deixar d’esmentar els 
grans èxits que assoleixen els nostres 
alumnes. Destaquem la tasca d’Iván Gui-
llem Santos, campió absolut en la catego-
ria infantil del Campionat de Nadal de Ca-
talunya de la Federació Catalana de Tennis 
(FCT). O bé l’ascens a primera categoria, 
el 8 d’octubre de 2015, d’Iván Perez Casi-
ano, campió en la categoria cadet del 24è 
Open de Primavera de Catalunya (FCT).

Per grups, cal esmentar la feina feta pels Ca-
dets, campions del Vallès, que han ascendit a 
la 1a divisió de la Lliga Catalana de Tennis, un 
campionat de tota Catalunya. I també la dels 
Alevins, subcampions de la mateixa lliga.

Si tens il·lusió per jugar al tennis i ens vols 
conèixer, passa’t pel Poliesportiu, seràs ben-
vingut i te n’informarem.

A les nostres activitats habituals, hi 
hem d’afegir la celebració del 18è aniver-
sari de l’entitat.

La Junta Directiva del Club Tennis Montornès.

Club de Tennis 
Montornès des de 1998

L’AVV de Can Parera dóna 1.020 euros a l’Hospital Sant Joan de Déu. L’entitat va 
recaptar els diners en una festa solidària organitzada per Sant Sadurní. |

| Notícies |

representants de l’avv de can parera amb l’alcalde, José a. montero, en Un acte simbòlic de lliUrament

Aquests darrers dies s’han iniciat 
les obres de remodelació de la plaça 
de Joan Miró que serviran per mi-
llorar les condicions d’accessibilitat 
d’aquest espai públic i el dotaran 
d’un espai escènic a l’aire lliure.

Les obres de la plaça de Joan Miró, amb una 
durada de 8 mesos, preveuen l’habilitació d’un 
espai escènic, que ocuparà una part del passat-
ge de Jacint Verdaguer, i la construcció de gra-
des. L’espai podrà acollir activitats culturals, con-
certs, espectacles de teatre i dansa, i donar més 
vistositat a la tradicional Dansa de la Batalla dels 
Gegants de Montornès, durant la Festa Major.

La remodelació permetrà la coexistència 
dels espectacles amb altres usos com els 
jocs infantils i culminarà l’eix cívic de via-
nants que s’inicia a la plaça de Pau Picasso 
i que continua als carrers Major i de Jacint 
Verdaguer.

A l’estiu l’associació d’art Venus ja va fer una 
primera intervenció a la plaça pintant el mu-
ral gegant en homenatge a l’artista que dóna 
nom a l’espai.

Tota l’actuació ha estat consensuada amb 
el veïnat, amb associacions i amb botiguers 
de la zona que van formar part d’un procés 
d’implicació ciutadana desenvolupat a final 
de 2014 (Pla estel). |

alex corretJa, excapità de la copa davis, amb algUns 
membres del clUb de tennis montornès 
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Montornès impulsa l’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental
L’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental ha començat la 
seva trajectòria aquest curs 2015 – 2016 amb els nous ci-
cles de grau mitjà de l’Institut Marta Mata, dedicats a la 
Cuina i Gastronomia, i als Serveis en Restauració. 

Un dels elements més destacats de la formació és l’Aula 
restaurant ubicada a la Masia El Molí, un banc de proves 
que permet als estudiants posar en pràctica, amb clientela 
real, el que han après a classe.

Alumnes de cuinA i gAstronomiA

Pràctiques de sAlA

un dels PlAts trebAllAts 

Opinen...

Penso que és un èxit per 

a Montornès perquè 

sobretot cal considerar 

que s’amplia l’oferta de 

formació per a nois i noies del poble. Després per-

què Montornès passa a ser un municipi receptor 

d’alumnat de la comarca, i això és molt important 

ja que fins ara no havia passat mai.

rAmon comA dosrius
Director De l’institut 
Marta Mata

Molt bé, molt bona idea 

perquè moltes persones 

puguin conèixer aquest 

poble gràcies a aquesta aposta d’hoteleria. Jo 

vinc d’Argentona a estudiar aquest grau mitjà i 

no coneixia Montornès. Estic molt content.

Es estupendo que exista la 

escuela en Montornés. Es 

bueno para la hostelería 

y para el pueblo. Antes empezábamos como 

aprendices de cocina y la manera de aprender era 

trabajando. Ahora hay mucha afición a la concina 

y ésta es una iniciativa muy buena para el pueblo.

dAniel cAPdevilA 
gArciA
aluMne De cuina

Veí D’argentona

mArcelino PenA sAndín
restauraDor

restaurante Marcelino 
y Julia

És una aposta molt forta 

que ha fet l’Ajuntament 

conjuntament amb el 

Departament d’Ensenyament, i amb molt d’esforç 

per part de l’Institut Marta Mata, per portar una for-

mació molt útil a tota la comarca del Vallès Oriental 

ja que hi havia una mancança important.

Alberto mArtínez 
Fernández
Professor Del grau MitJà De 
cuina i gastronoMia

Em sembla molt bé, 

m’agrada. És una imatge 

de futur per a Montornès 

i també per a tota la comarca. Em sembla molt 

encertada la decisió. Jo estic formant-me i aprenent 

molt, estic molt contenta.

En principio me parece 

positiva la iniciativa. 

Todo lo que sea sumar 

y apostar por Montornés está bien. Es una idea 

muy joven, acaban de empezar y con el tiempo 

se irá madurando y acabará siendo una apues-

ta muy interesante para Montornés.

mArtA AguilAr gArcíA
aluMna De serVeis en 
restauració

Veïna De Montornès

mª ángeles lucerón 
mAnglAno
restauraDora

restaurant lucerón

Què pensa de la posada en marxa de la nova escola d’hoteleria?

Un total de 35 joves són els primers alumnes 
de l’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental que 
s’ha posat en marxa a la Masia el Molí per acollir 
els cicles de formació professional de grau mitjà 
de l’Institut Marta Mata. En aquest primer curs, 
el cicle de Cuina i Gastronomia compta amb 20 
estudiants i el de Serveis de Restauració en té 15.

L’Ajuntament i l’Institut han apostat per una 
oferta formativa de referència a la comarca que 
serveixi per millorar la qualificació professional 
del personal de les empreses del sector i, alho·
ra, obrir possibilitats d’ocupació als joves que 
opten per aprendre una professió. 

L’Aula Restaurant
Un dels instruments pedagògics fonamental de 
la formació és la nova Aula Restaurant que per·
met fer pràctiques en situacions reals. L’alumnat 
de cuina crea i prepara un menú que ofereix a 

una clientela atesa a sala pels estudiants de 
serveis en restauració. Tot plegat supervisat per 
l’equip de docents que encapçalen el projecte. 
D’aquí a pocs dies, l’Aula Restaurant s’obrirà al 
públic i s’hi podrà reservar taula, trucant al telè·
fon 608 561 862.

L’experiència també ha estat presentada als 
restauradors del poble amb l’objectiu de cercar 
línies de col·laboració en la promoció de la for·
mació professional en aquest àmbit.

L’Ajuntament aporta l’equipament
El Consistori va decidir reformar i millorar les instal·
lacions de la Masia El Molí, que acollien el mòdul 
d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 
del Pla de Transició al Treball, i posar·les al ser·
vei dels cicles de grau mitjà. El resultat són unes 
instal·lacions òptimes i dotades de tot el material 
necessari per dur a terme les pràctiques de cuina 
i sala en un entorn professional, avalat pel Depar·
tament d’Ensenyament de la Generalitat 

A la planta baixa de l’edifici s’ha conservat la 
cuina i s’ha completat amb sales de preparació 
d’aliments amb càmeres frigorífiques, i a la plan·
ta primera s’ha instal·lat la sala menjador amb un 
office on s’acaben de preparar els plats. 

La inversió ha voltat els 175.000 euros. |
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Entre novembre de 2015 i novembre de 
2016 es commemoraran els 700 anys de la 
mort de Ramon Llull (Mallorca, 1232-1315/16), 
una figura clau de les lletres catalanes. Escrip-
tor, filòsof, místic, ermità, alquimista, teòleg, 
cabalista, missioner, forjador del català litera-
ri... una figura fascinant i insòlita, un pensador 
universal que és l’autor català amb més pro-
jecció internacional de tots els temps. 

Una iniciativa de l’Any Llull és la d’apropar 
la figura d’aquest català universal als infants 
i joves d’avui; per això s’han editat versions, 
més o menys adaptades per a aquest públic, 

una dE català, si us plau!

Sempre va bé millorar la nostra expressió. El català és ple d’interferències del castellà 
que val la pena d’anar corregint de mica en mica, i que van més enllà del “bueno” que tots 
sabem reconèixer. Aquí us en deixo alguns exemples:
1. Ús incorrecte: “Si no ho pots descarregar de la web, fes un pantallasso i avall.”
 Ús correcte: “...fes una captura i avall.”
2. Ús incorrecte: “A la Marató vaig patir lo indecible.”
 Ús correcte:  “…Vaig patir una cosa de no dir / el que no està escrit.”
3. Ús incorrecte: “Tot això no es refereix a vostè, per suposat.”
 Ús correcte:  “Tot això no es refereix a vostè, per descomptat.”
Per saber-ne més: El catanyol es cura, de Pau Vidal. Editorial Barcanova 2012

Recomanacions. Llibre de les 
bèsties, de Ramon Llull

Millorem el català evitem interferències!

d’una de les obres de Llull que pot ser més 
accessible a la població jove: el Llibre de les 
bèsties. Aquest llibre és una narració breu 
de caràcter didàctic en què se succeeixen 
una sèrie d’històries els protagonistes de 
les quals són animals amb característiques 
humanes. Ramon Llull ens mostra les misè-
ries del comportament humà col·locant-nos 
davant de les accions d’uns animals retratats 
amb els estereotips que els ha atorgat la tra-
dició (l’astúcia de la guineu, la força del lleó, 
la mala fe de la serp...), que actuaran com a 
mirall de nosaltres mateixos.

portada del llibre editat per proa

En destaquem les següents edicions:
Llibre de les bèsties, adaptat per Roc Casa-

gran i il·lustrat per Aitana Carrasco, de l’edito-
rial Sembra Llibres. Ideal per a la mainada o 
per a adults juganers. 

Llibre de les bèsties, adaptat per Laura Bor-
ràs i amb divertides il·lustracions de Pilarín 
Bayés, de l’editorial  Santillana. Un bon treball 
pensat per a la població jove i sobretot de di-
fusió de l’obra i de l’estil de Ramon Llull.

Llibre de les bèsties, adaptat per Miquel 
Desclot i il·lustrat per Perico Pastor, de l’edi-
torial Proa. Versió destinada a tots els públics 
que acara el text original amb la versió mo-
derna de tal manera que el lector pot anar 
llegint a la pàgina de l’esquerra una versió i a 
la de la dreta, l’altra. |
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Prop de 500 persones es van apuntar al concurs de disfresses i moltes més van participar a la rua

Montornès torna a gaudir del Carnaval

El Centre d’Estudis recupera festes i 
tradicions a través d’un calendari. Es 
pot adquirir a les llibreries Enric i Esplai 
per 5.50 €.

Fora d’hores, activitats nocturnes 
per a joves. Un any més, el Centre Ju-
venil Satèl·lit ha posat en marxa el Fora 
d’hores, un espai amb activitats lúdi-
ques i creatives. S’hi han fet tallers, actu-
acions musicals, jocs de rol, etc.

EN 1 MINUT... 

Alumnes de cinquè de l’Escola Mogent 
han iniciat les visites escolars al jaciment 
romà Mons Observans, incloses en el Ca-
tàleg d’activitats educatives que l’Ajunta-
ment ofereix als centres del municipi. 

Enguany, com a novetat, a més de fer un 
recorregut guiat pel jaciment els infants par-
ticipen en un taller a l’aula d’arqueologia del 
recinte. Durant el curs hi passaran alumnes de 
cinquè de totes les escoles del poble. |

Mons Observans apropa 
l’arqueologia a l’escola

la rUa de carnaval premi individUal infantil - paJarito

premi parella mixta – viatge en globUs

segon premi comparsa – los Heavies de la peixera

premi parella infantil – banyetes i angeleta

segon premi grUp – la patrUlla canina

premi individUal adUlt – la reina geisHa

primer premi grUp – el circ de l’alegria

premi especial del JUrat – los exóticos

premi parella adUlta – soUvenir de venecia

primer premi comparsa – mosqUixics
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El Club Bàsquet Vila de Montor-
nès ha creat aquesta temporada 
l’Special CB Vila de Montornès – 
Fedamar, el primer equip d’infants 
i joves del poble amb necessitats 
especials

Un grup de nens i joves d’entre 12 i 18 anys 
amb necessitats especials entrenen cada di-
marts i divendres a la nova Carpa Polivalent 
i aprenen nocions bàsiques sobre bàsquet, 
alhora que comparteixen un espai on desen-
volupen les seves habilitats socials.

El Club Bàsquet Vila de Montornès ha po-
sat els beneficis físics, emocionals i socials de 
l’esport al servei d’aquest equip que funcio-

El CB Vila de Montornès, exemple 
d’integració a través de l’esport

na des del mes de novembre amb el nom 
d’Special CB Vila de Montornès – Fedamar.

El conjunt està inscrit a l’ACELL (Federació 

Catalana d’Esports per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual) i competeix en una lliga 
on s’enfronta a altres equips de Catalunya. |
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Els grans reptes del mandat

Entre finals de 2015 i l’inici del nou any hem 

començat a treballar els principals projectes del 

mandat, amb els quals volem encetar el debat amb el veïnat. Hem 

aprovat recentment l’inici del procés administratiu de la nova Escola 

Palau d’Ametlla i hem elaborat un calendari amb totes les etapes del 

procés de construcció, que hem posat en coneixement de la comunitat 

educativa. El projecte no només el treballen i l’aproven els tècnics i 

tècniques de l’Ajuntament sinó que també passa pel control i la fiscalit-

zació de la Generalitat.

D’altra banda, hem organitzat el calendari de les obres que desenvolu-

parà la Brigada Municipal: la plaça de Joan Miró, el parc dels Castanyers, 

el parc de Can Bosquerons, el carrer d’Anselm Clavé... i d’altres projectes 

que anirem executant al llarg de l’any. Aquestes obres aniran acompa-

nyades de la convocatòria de nous Plans d’Ocupació.

Finalment, estem treballant en el Pla d’Actuació Municipal en què 

es fixen els principals objectius i compromisos de mandat i que ha de 

permetre d’organitzar els principals reptes de futur com el Centre de 

Dia-Residència, el Centre Juvenil o el Casal d’Avis al centre, entre d’altres. 

Precisament en aquest sentit, constituirem durant el mes vinent dues co-

missions tècniques ciutadanes per començar a treballar aquests projectes 

de manera conjunta i fixar, així, les passes a donar.

Són reptes de gran envergadura en els temps que corren, però l’èxit 

passa per l’impuls col·lectiu com a poble.

L’escola Palau d’Ametlla

Just abans de les eleccions municipals de 2015 

i com a projecte estrella anunciat a bombo i platerets, l’equip de govern 

va prometre que la nova escola Palau d’Ametlla estaria enllestida per la 

Setmana Santa, però ens preguntem: de quin any? Es va dir que a finals 

de 2015 es licitarien les obres, però la realitat és que a dia d’avui ni tan 

sols està fet el plec de clàusules. Van prometre confeccionar un calendari 

per fer el seguiment de la seva evolució, però tampoc l’han presentat.

Al Ple del 7 de gener d’aquest any, el grup municipal del PSC va 

preguntar a l’equip de govern en quina fase es trobava el projecte per 

poder informar del seu estat. La resposta va ser que en la propera junta 

de govern (a la setmana següent) se n’informaria i es presentaria la 

documentació pertinent, però després de dues setmanes i al tancament 

d’aquesta publicació encara no en tenim notícies.

Tothom sap que fa molt de temps el municipi, i sobretot l’equip do-

cent i els pares i mares dels alumnes, esperen la construcció de la nova 

escola per la seva més que evident necessitat i urgència. Estem en una 

època en què vendre fum ja no és rendible ni beneficiós per a ningú i en 

què prometre coses que no es poden complir, jugant amb les il·lusions i 

les esperances dipositades, és un fet que la nostra societat actual ja no 

ho tolera ni perdona.

La promesa de l’escola Palau d’Ametlla acabada per aquesta Setma-

na Santa sembla evident que aquest equip de govern no la complirà.

Lluís Companys, polític fins a la mort

ERC de Montornès del Vallès, en col·laboració amb 

la Fundació Josep Irla, porta al nostre poble l’exposició «Lluís Companys, 

polític fins a la mort». Aquesta exposició forma part dels actes en home-

natge del 75è aniversari de l’execució del president Companys. S’hi fa una 

anàlisi de la intensa trajectòria vital i política de Lluís Companys des de la 

infantesa fins a l’extradició il·legal, tortura, consell de guerra i afusella-

ment a mans de la dictadura colpista del general Franco.

Lluís Companys és l’únic president d’un país democràtic afusellat pel 

totalitarisme que vol imposar-se arreu d’Europa durant la Segona Guerra 

Mundial. Per l’acció dels seus botxins, esdevé un símbol perpetu de la de-

fensa dels valors republicans, de les nostres institucions i del nostre país.

L’entrada de l’exposició és gratuïta i es pot visitar a la sala Riu Mogent 

del Casal de Cultura (Av. del Riu Mogent, 2) del 15 al 26 de febrer de 2016.

Volem acabar aquesta columna donant les gràcies a totes les persones 

que van confiar en Esquerra Republicana en les darreres eleccions espa-

nyoles. A Montornès del Vallès, les llistes encapçalades per Gabriel Rufián 

i Santi Vidal han duplicat els vots obtinguts en les eleccions de l’any 2011. 

Són els millors resultats d’ERC al nostre poble en unes eleccions espanyo-

les. Al país, també hem assolit els millors resultats i ens hem convertit en 

la segona força política amb 9 diputats i 6 senadors.

La opinión de los ciudadanos de Montornés 
es importante

A finales de diciembre, se nos dijo que la opinión de 

este grupo municipal no importaba porque sólo éramos dos concejales. 

Eso opina el Ilmo. Alcalde de dos personas que representamos a una 

buena parte de ciudadanos de este municipio y de Uds. mismos, porque 

el voto es secreto.

Todo venía porque no se quería hacer el pleno ordinario del mes de 

enero cuando correspondía (por las fiestas navideñas) según su explicaci-

ón porque, si lo retrasábamos y hacíamos uno extraordinario, se llevarían 

también los presupuestos. Nosotros no nos negábamos, sólo queríamos 

consensuar en ese caso la fecha del nuevo pleno.

Finalmente en enero se hizo el pleno como de costumbre tras nuestra 

queja en las redes sociales y sepan Uds. que para el pleno ordinario de 

febrero tampoco nos van a llevar los presupuestos del 2016.

Por ello, hemos solicitado mediante una Moción que se graben los 

plenos y sean emitidos vía streaming. Así podremos ofrecer mayor trans-

parencia a los ciudadanos y verán los temas que se tratan en el mismo. 

Hablando de transparencia, seguimos sin liquidación de la sala poli-

valente, esa que sigue sin inauguración oficial pero que se utiliza y que se 

va “mejorando” a ojo. ¿Que vemos que los lavabos son insuficientes? Pues 

ponemos otro módulo y solucionado, que la puerta abre para dentro en 

vez de para fuera, pues si hace falta se cambia y listo, ¿qué las gradas hay 

que mejorarlas? pues no pasa nada que son 17.000 euros más o menos...
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Començament del any 2016 amb 
la investidura del president Carles 
Puigdemont

Tot just començat l’any 2016 s’ha pogut arribar a un acord per a la 

investidura anomenant President de la Generalitat Carles Puigdemont. 

Així  s’ha pogut evitar que s’hagin de convocar noves eleccions i es 

garanteix l’estabilitat parlamentària del Govern. Podem estar tranquils 

amb aquest nomenament, ja que el nou President té experiència en la 

gestió i té clar el projecte per a Catalunya: fer un país normal com tots 

els d’Europa i construir un estat propi al servei de la gent de Catalunya. 

A més hem de tenir present el govern que s’ha creat amb persones de 

diverses ideologies polítiques: d’ERC, del PSC, d’ IC-verds, gent vinguda 

de la societat civil sense pertinença política i gent vinculada a CDC.

Com ens agradaria que al nostre poble tots el representants nomenats 

en les darreres eleccions municipals arribéssim a acords de governabilitat 

com el que han assolit a la Generalitat; ser capaços d’aconseguir que, mal-

grat que un partit tingui majoria absoluta, les decisions que afectin el poble 

es puguin debatre i s’arribin a bons acords. A tall d’exemple: Montornès es 

gastarà més d’un milió d’euros en la remodelació del Teatre Municipal, als 

altres partits  polítics  no se’ns ha demanat el nostre parer; però al poble, 

tampoc, quines sessions de participació ciutadana s’han organitzat???

El poble ens demana que ens posem d’acord en les decisions, els 

Convergents de Montornès demanem tenir més implicació en la presa 

de decisions, per part nostra estem oberts a participar-hi.

Obras con o sin prioridad

Con el aumento de obras realizadas en el municipio 

en estos últimos 4 años y medio, deciros algunas de las 

dudas que tenemos.

En primer lugar, Montornés, por el aumento de población de estos 

últimos 10 años, ha quedado con los servicios bajo mínimos, por lo que se 

debía plantear una nueva forma de construir infraestructuras suficientes 

para satisfacer la demanda. El inconveniente ha sido que no se ha reali-

zado una encuesta a la población para saber a qué obras había que dar 

prioridad, y en nuestra opinión, no se han marcado bien las prioridades.

En los diversos programas que los ciudadanos votaron en Mayo 

del 2015 y Mayo 2011 había una prioridad, construir la escuela Palau 

d´Ametlla, para que nuestros hijos no tuvieran que estar en barracones 

(dinero para ello había), pero, sin contar con nadie, el equipo de Gobi-

erno cambió dicha prioridad, y realizó obras que aún hoy, no se han 

terminado, y que al pueblo les están costando bastantes más euros de 

los presupuestados. Desde la oposición hemos solicitado, ya en muchas 

ocasiones, que se nos comunique un calendario de proyectos, con sus 

presupuestos cerrados. A día de hoy, no hemos recibido nada. Lo preo-

cupante del rodillo que pasan, es que no hacen partícipes a nadie de sus 

decisiones, y en los próximos años, vemos que seguirà la misma tónica, 

ya que las promesas de ampliación del CAP, las mejoras en movilidad 

y transporte (rotonda carretera frente Ayuntamiento, carril bici, bus 

urbano, zonas comerciales, etc.) y demás, “nada de nada”.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 18 de febrer | 
Club de Lectura fàcil en català: 
“L’any de la serp”
A les 9.30 h, a la Biblioteca

| 19 de febrer |
Fora d’hores, activitats nocturnes per a joves
De 20 a 23.30 h, al Centre Juvenil Satèl·lit

| 20 de febrer |
Especial de l’hora menuda: “La maleta dels 
sentits”
A les 11.30 h, a la Biblioteca

| 21 de febrer |
Visites i tallers d’arqueologia a Mons Observans
D’11 a 14 h, al jaciment Mons Observans

| 22 de febrer |
Racó del voluntariat per la llengua
A les 16 h, a la Biblioteca

| 26 de febrer |
Tertúlia de poesia
A les 18 h, a la Biblioteca

| 27 de febrer |
Meditació en família
A les 11 h, a la Biblioteca

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
Electric Babyland amb Bruc Brothers Company
20 de febrer, a les 17.30 h

Concert Entre dos tierras amb Abel Álvarez
27 de febrer, a les 20 h
Radiobots amb la Cia. Radiobots, Carol Badi-
llo i Aleix Prats
5 de març, a les 17.30 h

8 DE MARÇ, DIA DE LES DONES 

| 3 de març |
Inauguració exposició i lliurament de premis 
del V Concurs de fotografia i dibuix Dia Inter-
nacional de les Dones
A les 18 h, a la Sala Riu Mogent del Casal de 
Cultura

| 4 de març |
Inauguració de l’exposició Dones al descobert
A les 18 h, al Centre Juvenil Satèl·lit

| 8 de març |
Acte institucional del Dia Internacional de les 
Dones 2016
Taula d’experiències: “Dones emprenedores: ha 
estat difícil el camí?”

| 12 de març |
V Sopar de les Dones
A les 21.30 h, al Teatre Municipal
Sense Pausa d’ImpactaT teatre
A les 22.30 h, al Teatre Municipal

| Del 14 al 30 de març |
Exposició: Dones sindicalistes
Al vestíbul de l’Espai Cultural Montbarri

| 18 de març |
Veus en femení amb Dona Cancó i l’Escola 
Municipal de Música
A les 20 h, a l’Espai Cultural Montbarri

EXPOSICIONS
Esc@les d’art a la Biblioteca: Eduard Valls
Fins al 29 de febrer. Matins: dijous de 9.30 a 13 
h i dissabte: de 10 a 13 h; tardes: de dilluns a 
divendres de 15.30 a 20.30 h

CONCURSOS
V Concurs de fotografia i dibuix del Dia de 
les dones
Presentació de propostes fins al 29 de febrer al 
Casal de Cultura o al Centre Juvenil Satèl·lit

ALTRES
TANDEM per a persones adultes
Els dijous, converses en francès 
Els dimarts, converses en anglès 
A les19.15 h, a la Biblioteca
L’hora del conte: Jo vull... sembrar!
Els dilluns, a les 18 h, a la Biblioteca




