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Les dones emprenedores, 
protagonistes del 8 de març

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat amb la col·laboració de diverses entitats 
ha organitzat una vintena d’activitats amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones. Una de les línies destacades de la programació ha incidit en la igualtat 

d’oportunitats en l’àmbit laboral. Novament, el sopar de Dones, organitzat 
per ADIM, ha estat un dels actes més concorreguts. La cursa “Corre per la 
igualtat de gènere a la Mitja Marató” que es disputarà el 3 d’abril serà el colofó.

D’esquerra a Dreta, Mar García, reGiDora De Polítiques D’iGualtat; leo García, treballaDora D’instal·lacions Vero; M. ÁnGeles 
luceron, ProPietària Del restaurant lucerón; VirtuDes castellano, ProPietària De l’establiMent MiMa’t; rosa braVo, resPonsable De 
l’assessoria trabiss consultors, i Marta Pérez, Directora Del Projecte D’interVenció inteGral De Montornès norD.
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crèdits

Acabem d’aprovar el nou pressupost municipal i, com hem fet en aquests 

quatre anys anteriors, donem prioritat a atendre les necessitats bàsiques de les 

famílies que més ho necessiten, reforçant i ampliant els programes de benestar 

social, educació i millora de l’ocupació. Mentre la crisi persisteixi hem de continuar amb les mesures que 

evitin que els veïns i veïnes del poble es quedin pel camí, al límit de l’exclusió social.

I alhora donem la mateixa importància a impulsar la cultura, les activitats per a infants, joves i gent 

gran, l’esport, la igualtat, les festes, la participació ciutadana o la cooperació internacional. En tots 

aquests àmbits es dóna suport als projectes de nombroses entitats que garanteixen que tot funcioni. 

Sense elles no seria possible, ja que contribueixen al benestar de la ciutadania, a la cohesió social i a crear 

bon ambient al poble.

Destinem molts recursos també al manteniment i les millores dels equipaments i instal·lacions 

municipals, així com dels carrers i places, els parcs i jardins o els barris. El bon estat de tot plegat és 

imprescindible per oferir una atenció de qualitat. Els serveis d’enllumenat, de neteja viària o de recollida 

d’escombraries també exigeixen una despesa molt important. Entre tots i totes hem d’ajudar, perquè la 

responsabilitat sempre és compartida.

Respecte a les inversions, iniciarem els projectes de nous equipaments molt demandats, destaquem 

entre d’altres la nova escola Palau d’Ametlla, el centre de dia – residència, el centre juvenil, o d’altres 

més immediats, com la renovació de la gespa del camp de futbol, les pistes de tennis i el pàrquing de 

Can Parera. Veureu aviat l’inici de les obres del teatre o de l’edifici de Pintor Mir. L’Ajuntament, per tant 

el municipi, assumirà inversions que ens són pròpies, però també altres a què ha renunciat la Genera-

litat perquè pensem que, tenint possibilitats econòmiques, no podem perdre el ritme i les oportunitats 

per millorar el nostre poble.

José A. Montero. Alcalde

El projecte avança amb el nou 
pressupost

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 març - abril 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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Montornès insisteix en la millora 
de la connectivitat amb Rodalies

L’Ajuntament manté dues propos-
tes de treball: la millora de la fre-
qüència de pas i puntualitat del 
servei de bus actual que connecta 
amb l’estació de Montmeló i la pos-
sible creació d’una línia que enllaci 
Montornès,Vilanova i Vallromanes 
amb el tren.

L’Ajuntament de Montornès continua fent 
passes per millorar la connectivitat del mu-
nicipi amb Barcelona per mitjà del transport 
públic. Una de les principals qüestions és 
aconseguir ajustar el servei d’autobusos amb 
els horaris de sortida de trens des de l’estació 
de Montmeló en direcció a Barcelona. Tot i 

els intents de coordinació horària, l’experi-
ència posa de manifest desajustos que fan 
que moltes vegades quan l’autobús arriba 
a la parada, el tren ja hagi marxat, amb les 
conseqüents esperes i molèsties per a les 
persones usuàries.

Des de la Regidoria de Mobilitat s’han dut a 
terme contactes amb l’operadora del servei de 
bus per tal de millorar aquesta situació, alhora 
que se cerquen altres solucions amb els mu-
nicipis veïns de Vallromanes i de Vilanova, que 
actualment no disposen de connexió amb l’es-
tació de Montmeló.

L’Agrupació de Municipis amb Transport 
Urbà (AMTU) realitzarà un estudi per veure la 
viabilitat de la proposta. |

l’alcalDe De Montornès, josé a. Montero, aMb els alcalDes De 
Mollet, joseP Monràs i la llaGosta, óscar sierra, entre D’altres. 

estació De roDalies De renfe a MontMeló

El Ple Municipal s’ha sumat al suport ins-
titucional que l’alcalde José A. Montero va 
expressar als treballadors en una trobada el 
mes de febrer entre alcaldes i representants 
d’altres consistoris i el comitè d’empresa de 
Bacardí. Les institucions van mostrar el seu su-
port davant la decisió de la direcció de tancar 
la línia de producció de Mollet, que suposarà 
l’acomiadament de 82 treballadors. L’empresa 
pretén deixar les instal·lacions com a centre 
per a la logística i l’administració.

A la sessió del 3 de març, el plenari va 
aprovar una moció en què es reclama a Ba-
cardí la continuïtat de la planta i, en el cas 
que els treballadors creïn una caixa de re-
sistència, l’Ajuntament farà una aportació. 
Entre els acords també hi ha fer seguiment 
de les situacions socials i econòmiques dels 
empleats de Montornès afectats. |

El Ple reafirma el 
suport als treballadors 
de Bacardí

Foto:	AjuntAMent	de	Mollet
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El Casal de la Gent Gran Nord 
renova el Consell de Govern

BrEus

Aquests dies es fa el procés de selecció dels jo-
ves que opten a formar part del projecte “Enda-
vant Jove!”, un programa que oferirà a 15 perso-
nes del poble d’entre 16 i 29 anys, interessades 
a trobar feina, suport per millorar les seves opci-
ons d’ocupació o per tornar al sistema educatiu. 

El projecte està subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. |

Un total de 25 veïns en situació d’atur, i inscrits 
a la Borsa de Treball Municipal, participaran des-
prés de Setmana Santa en la formació de Cobe-
ga sobre les línies d’envasament. L’objectiu, igual 
que en altres edicions i ja en són sis de consecu-
tives, és que les persones que superin la forma-
ció s’incorporin a la borsa de treball de l’empresa 
per reforçar la plantilla en properes campanyes.|

Endavant Jove!, una eina 
d’ajut a la inserció laboral 

Ajuntament i Cobega 
col·laboren de nou per 
fomentar l’ocupació

Homenatge al darrer Consell de Govern del Casal de la Gent Gran Nord.  L’Ajun-
tament va reconèixer la feina dels darrers 8 anys de Petra Àlvarez, Rosa Villalba, José A. 
Mora, Rafael López, Valvanera Alcolea, Manuel Expósito i Dionisio Portela.	|

Dionisio Portela és el nou president del 
Consell de Govern del Casal de la Gent Gran 
de Montornès Nord en substitució de Petra 
Àlvarez, que s’hi ha dedicat des de l’any 2008.

Portela encapçalava l’única candidatura 
que es va presentar a les eleccions per re-
novar els membres de l’equip directiu de 
l’entitat, la qual cosa ha fet innecessària la 
celebració de les eleccions, d’acord amb el 
previst pel Consell Assessor, que és el mà-

xim òrgan de representació de la Gent Gran 
al poble.

Acompanyen el nou president, Valvanera 
Alcolea, Santiago Placin, Clementina Rodrí-
guez, Alfredo Acebedo i Roque Blanco. Al-
guns dels membres repeteixen al front de 
l’entitat. És el cas de Dionisio Portela, que ha-
via estat sots president en l’anterior mandat, 
i de Valvanera Alcolea, que ocupava el càrrec 
de vocal des de feia 8 anys.|

sessions De forMació a l’ajuntaMent (iMatGe D’arxiu)

| Notícies |
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El suport alimentari, un bàsic dels 
plans d’atenció social

L’Ajuntament, la Unió de Botiguers, 
Volumont i Cáritas de Montornès 
han renovat la seva col·laboració en 
la distribució d’aliments frescos per 
a famílies en situació de vulnerabi-
litat. També se seguiran cobrint les 
necessitats bàsiques alimentàries 
d’infants i de gent gran.

Aquest any 160 famílies amb greus dificul-
tats econòmiques continuaran rebent, de 
manera mensual, un lot personalitzat amb 
aliments frescos.

Des de l’any 2013, la Unió de Botiguers, 
Cáritas de Montornès, el voluntariat de l’As-
sociació Volumont i l’Ajuntament han sumat 
esforços per complementar els productes de 
consum no immediat que ja distribuïa Cári-

tas. El Consistori dedicarà enguany 66.560 
euros a aquest projecte.

Igual que s’ha fet fins ara, els botiguers 
aporten els productes a preu de cost, prepa-
ren els lots segons les indicacions del Depar-
tament de Serveis Socials i el repartiment va 
a càrrec de Volumont. 

Més de 298.000 euros en programes 
d’atenció social
Els programes destinats a cobrir les ne-
cessitats bàsiques alimentàries d’infants i 
de gent gran més les beques de menja-
dor van suposar una despesa el 2015 de 
298.634 euros. Entitats col·laboradores 
del tercer sector i altres administracions 
van concedir subvencions per un valor de 
188.814 euros. |

El nou Dispositiu d’Inserció laboral DIL 
barri – Olímpia que s’ha posat en marxa 
s’adreça a persones majors de 45 anys, en 
especial dones, amb atur de llarga durada, 
i/o amb baixa qualificació.

L’objectiu del programa, coordinat per 
l’Oficina del barri, és oferir itineraris forma-
tius, i orientació i assessorament laboral per-
què les persones participants millorin les se-
ves competències i ampliïn les possibilitats 
de trobar feina.

En aquesta ocasió la formació més profes-
sional, que inclou pràctiques a empreses, es 
dedica als perfils d’operari/a de fàbrica i auxi-
liar de magatzem, i a serveis de neteja. A més, 
les dones rebran orientació laboral incorpo-
rant la perspectiva de gènere.

El programa compta amb el suport del Ser-
vei Públic d’Ocupació de la Generalitat i acu-
mula l’experiència dels DIL Jove de 2012 i 2013, 
el DIL Dona de 2013 i el DIL Barri de 2014. |

DIL Barri – Olímpia, 
millorant les possibilitats 
d’ocupació

Per naDal es PreParen lots extraorDinaris aMb la col·laboració D’eMPreses De l’entorn (iMatGe D’arxiu) 

un Dels Darrers Dil orGanitzats Per l’ajuntaMent (iMatGe D’arxiu)
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La Policia Local amb els més petits. Una cinquantena d’infants de P5 de l’Escola 
Marinada van visitar la Prefectura de la Policia Local el 9 de març. |

Les escoles visiten l’Ajuntamet. Dos grups de 3r de l’Escola Palau d’Ametlla van vi-
sitar la Casa Consistorial el 10 de març. L’alcalde, José A. Montero els va fer de guia. 
Aquesta és una de les propostes del catàleg municipal d’activitats educatives. |

BrEus

Aquests dies s’ha obert al públic l’Aula restau-
rant El Molí, on fan pràctiques els estudiants 
del cicle de formació de grau mitjà de l’Institut 
Marta Mata, dedicats a la Cuina i Gastronomia, 
i als Serveis en Restauració. Els alumnes treba-
llen a cuina i a sala amb clients reals dos dies a 
la setmana: els dimarts i els dimecres. S’hi pot 
reservar taula trucant al telèfon 608 561 862. |

L’Aula restautant El Molí 
encén els fogons

| Notícies |

Casal Infantil de Setmana Santa. El 
Centre Infantil la Peixera i la nova regi-
doria d’Infància impulsen, per primera 
vegada, una alternativa d’oci infantil per 
a la Setmana Santa. Tindrà lloc del 21 al 
24 de març a l’Escola Palau d’Ametlla.

L’1 d’abril, plantem el nostre jardí.  
El jardí urbà es plantarà en dos torns 
a les 11 i a les 16 h, als darreres del 
carrer del 9 d’abril. Està impulsat per 
l’Oficina del barri. El veïnat el mantin-
drà i dinamitzarà.
 
4t Cicle de xerrades per a famílies. 
Aquest mes s’ha iniciat un nou cicle de 
xerrades en el marc del Projecte Edu-
catiu de Ciutat (PEC). Es desenvoluparà 
fins al maig.

EN 1 MINUT... 
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L’Ajuntament promou el comerç 
just amb el Cafè Montornès

la columna dE l’Entitat

Salutacions veïns i veïnes,
Fets com les mobilitzacions per al man-

teniment de les urgències mèdiques noc-
turnes o la campanya contra la zona blava, 
ens reafirmem en la idea que només la 
unitat i la lluita poden fer que ens escoltin 
i ens prenguin seriosament, tant  des de la 
Generalitat com des de l’Ajuntament.

Són moltes les propostes que hem fet i 
que seguim defensant, com per exemple: 
les millores al mercat dels divendres, la re-
forma de la plaça de Joan Miró, el trans-
port de l’empresa Sagalés, la ubicació de la 
Borsa de Treball, la millora de la neteja dels 
carrers i dels grafits, l’eixamplament de la 
vorera del carrer de Palau d’Ametlla, la gra-
tuïtat dels llibres escolars o del transport 
per als aturats i per als estudiants, un lo-
cal social al Centre, poder gravar els plens, 
la construcció del nou col·legi, etc. sense 
oblidar, evidentment, la crida que fem als 
veïns perquè tinguin un comportament 
cívic en relació a les mascotes.

Darrerament hem començat la campanya 
pel centre de dia-residència. És molt impor-
tant la implicació de tots i cadascun de no-
saltres, però fem també una crida a totes les 
entitats per tal que hi participin. Creiem que 
no podem seguir sense fer res i, encara que 
no sabem amb exactitud quina és la situació 
actual d’aquest tema, considerem que hem 
de pressionar totes les administracions.

Som al mercat setmanal tots els diven-
dres recollint signatures i conscienciant els 
montornesencs i montornesenques que 
un centre de dia-residència, més tard o 
més d’hora,  és necessari per a tothom. 

PERQUE ÉS NECESSARI, VINE, SIGNA I 
DIFON.

Associació de veïns i veïnes del centre de 

Montornès del Vallès. |

Centre de dia-
residència, ja!!!

L’excel·lència acadèmica a Montornès es continua comptant en femení.  Judith 
Villén, Montserrat Blázquez, Judith Seguer i Laura Iglesias són les guanyadores dels Premis 
a l’Excel·lència Acadèmica que atorga l’Ajuntament. |

| Notícies |

D’esquerra a Dreta: juDith seGuer, laura iGlesias i Montserrat blÁzquez

Mitja dotzena d’establiments del po-
ble ja s’han adherit al projecte pro-
mogut per l’Ajuntament i les entitats 
Alternativa3 i Fundació Grup Tercer 
Món Mataró amb el suport de la Di-
putació de Barcelona.

L’Ajuntament impulsa el Cafè Montornès, 
un producte que té l’objectiu de fomentar en 
la ciutadania la consciència del consum res-
ponsable i els principis del comerç just. 

La barreja d’aquest cafè, que ha pres el 
nom del poble, prové de dues cooperatives 
de Nicaragua i Tanzània.

El Consistori ha elaborat un conveni per 
tal que els establiments del municipi que 

comercialitzen cafè s’hi puguin adherir. La 
iniciativa forma part de la campanya de co-
merç just Cafè Ciutat.  |

Punts de venda del Cafè Montornès:

Forn de pa i pastisseria Helena. 
C. Major 45 i C. de Jaume Balmes, 14

Forn de pa i pastisseria La Bòbila. 
C. Major, 55

Frutos Secos IKE. C. Major, 16

Rostisseria RV. C. de Sant Sadurní, 5

Salvia. C. Major, 38

alGuns Dels establiMents aDherits a la caMPanya aMb l’alcalDe, josé a. Montero i el reGiDor De cooPeració internacional, MiGuel ÁnGel bueno
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El pressupost municipal, novament amb clar accent social
El pressupost municipal per al 2016 s’ha elaborat a partir 
de dues grans prioritats. La primera és la cobertura de les 
necessitats bàsiques de les famílies, amb especial cura a la 
infància, i el foment de l’ocupació, i la segona la millora 

dels equipaments, els espais públics i els barris. La previsió 
econòmica per aquest any es va aprovar, de forma inicial, 
en la sessió del 3 de març amb un import de 20.763.891,64 
euros, un 3,64 % inferior a la de 2015.

El vEïnat opina…

Sí es necesario, creo que 

hay que ayudar a todas las 

personas que lo necesiten. 

Todavía hay mucha crisis y 

en este pueblo se nota la falta de trabajo. En estos 

tiempos son necesarias las ayudas sociales sean 

para niños, familias o personas mayores.

Rosa M. GaRcía Lozano
49 anys

Sí. Creo que son necesa-

rias las politicas sociales 

porque hay muchas 

familias necesitadas 

y el Ayuntamiento debe dar todo lo que puede 

y ayudarlas ya sea con las ayudas escolares, los 

alimentos frescos, los servicios de gas, luz... Pero 

que ayuden verdaderamente a quien lo necesita.

Me parece mal que la 

Generalitat no asuma sus 

deberes, que se dejen ya 

de tanto independentis-

mo y que no gasten el dinero en esas cuestiones, 

que lo que deben hacer es centrar todos sus esfuer-

zos en invertir en la educación.

síLvia GonzáLez PéRez
38 anys

caRLos LóPez PiteRa
37 anys 

Sí, incluso se necesitan 

más ayudas sociales 

porque las que hay no 

son suficientes. Por ello los 

servicios sociales deberían ser muy exigentes para 

garantizar que las ayudas se reparten de manera 

justa. No debería haber favoritismos.

nanci caneLo Rosa
45 anys

És complicat perquè s’ha 

de buscar l’equilibri entre 

estar al servei del ciutadà, 

que això com a adminis-

tració més propera l’Ajuntament ho ha de garantir, 

però alhora no s’ha d’hipotecar futures generacions o 

futurs veïns i veïnes.

A mi em sembla bé 

de cara a la gent del 

municipi, més que res, 

perquè és una despesa 

que cal fer. I si la Generalitat no ho pot assumir 

i l’Ajuntament sí, em sembla bé que ho faci, 

perquè repercutirà en la qualitat de vida dels 

nens d’aquest municipi.

JavieR áLvaRez conchudo
40 anys

Juan MiGueL JiMénez 
caMaReRo
38 anys 

Creu que continua sent necessari que l’Ajuntament destini recursos a 
un pla de rescat social?

Creu que l’Ajuntament fa bé assumint despeses que no li pertoquen 
com ara l’escola o el centre de dia?

130.000 euros per a beques escolars
Programes de resposta a situacions d’emergència social (distribució d’ali-
ments frescos, berenars i esmorzars per a infants, àpats per a la gent gran, 
garantia dels subministraments de les famílies...)
27.260 euros al suport a persones amb diversitat funcional

Manteniment dels Plans d’Ocupació Local (POL) 
Feminització de les polítiques: Projecte Olímpia 
50.000 euros en subvencions a empreses per fomentar l’ocupació
22.000 euros d’ajuts i beques a la formació

Subvencions a entitats esportives

1.250.000 euros per a noves inversions (nou edifici de l’escola Palau d’Ametlla; 
residència / centre de dia, centre juvenil)
3.061.420 euros per al manteniment, conservació i millora dels edificis i 
equipaments
1.222.620 euros per al manteniment i conservació de vies públiques i camins

Montornès, poble educador

Atenció social i ciutadania
Continuació del pla de rescat social 

Promoció Econòmica i foment de l’ocupació

Foment de l’esport

Construcció, millora i manteniment d’equipaments 
municipals 

310.124 euros

616.900 euros

1.025.109 euros

70.000 euros

90.000 euros per a subvencions a les escoles i a les AMPA
Llar d’infants pública
Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
PEC Projecte Educatiu de Ciutat 
Premis a l’excel·lència acadèmica 
Formació Professional 
PTT Pla de Transició al Treball
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Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

Al centre de Montornès, al número 7 del 
carrer de Jacint Verdaguer, hi ha un bloc 
amb nom propi. És un edifici de planta, tres 
pisos i àtic, amb vuit habitatges de més de 
100 m2 cadascun i una història constructi-
va, si més no, singular. 

El senyor William Corboud era l’empresa-
ri de la fàbrica de cosmètics Hamol Ibérica 
situada al Polígon, prop de l’actual Casal 
de Cultura. També era propietari d’uns ter-
renys a llevant de l’antic camp de futbol, un 
camp que estava on avui hi ha l’escola Sant 
Sadurní i la plaça de Joan Miró.

El bloc de la 
vitamol

caVant Per fer els fonaMents Del bloc. 1965. aMMV. col·lecció De joaquiMa bolart. 
autor: Manuel Martínez el bloc acabat, caP a 1967. aMMV. col·lecció De joaquiMa bolart. autor DesconeGut

escultura DeDicaDa a W. corbouD, situaDa al Vestíbul Del 
bloc. aMMV obra Del ferrer i forjaDor De Granollers, Martí 
MasViDal i Planas (1916 -1992)

A l’expedient d’obres número 6 de 1965 
conservat a l’Arxiu Municipal, es pot llegir que 
Corboud, actuant “en representación de em-
pleados de Hamol Ibérica SA”, demana llicèn-
cia per edificar el bloc. Ho fa el 28 de gener 
tot aportant els plànols signats per l’arquitecte 
Marcos Carbonell. Com a lloc de les obres s’es-
pecifica “Urbanización campo de futbol”; com 

a adreça hi llegim “esquina de las calles 7 y 
11”. Tota la zona eren antics camps sembrats 
o peces ermes encara per urbanitzar i els fu-
turs carrers encara no tenien nom.

Corboud va convèncer a vuit dels seus 
treballadors perquè entressin en l’opera-
ció que els portaria a tenir un pis en propi-
etat. Ell va posar el solar de 351 m2 i finan-
çà el projecte. Els vuit homes i les seves 
famílies formaren una cooperativa de facto 
perquè, a banda d’anar pagant la seva part 
a terminis durant uns anys, van ajudar el 
contractista a alçar l’edifici amb les seves 
pròpies mans, amb el seu propi treball, des 
de les feines de cavar fonaments fins a les 
de tancar la teulada.

Al vestíbul del bloc hi ha una escultura 
molt original al·lusiva al món de la química 
que els vuit propietaris van dedicar, l’any 
1968, a William Corboud, l’empresari i pro-
motor que tant els va ajudar a aconseguir 
l’habitatge de la seva vida. |
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pErsonEs compromEsEs

La Rosa Cortés i Moliner va ser tècnica de 
Cultura de l’Ajuntament des de 1984 fins al 
2007, quan es va haver de retirar de la vida 
laboral per una malaltia.

Amb el certamen d’art contemporani, 
Mont-Art, va situar Montornès dins el mapa 
cultural de Catalunya durant 12 anys inin-
terromputs. I entre 1999 i 2007 organitzà el 
Germinart, un esdeveniment anual impulsor 
de la creativitat i el talent locals.

Va acompanyar l’auge de les colles de 
Diables i de Gegants, la primera fira Me-
dieval i multitud de visites pedagògiques 
a la sala d’exposicions de Can Xerracan, 
apropant l’art contemporani a la població 
infantil i juvenil. 

Paral·lelament, exposà part de la seva obra ar-
reu de Catalunya, França, Anglaterra i Noruega.

El passat 9 de febrer ens va deixar defini-
tivament. Sabedors de l’estimació que sentia 
per Montornès, des d’aquí el nostre reconei-
xement a la seva obra, la seva tasca i la seva 
gran qualitat humana. Ha estat un privilegi 
haver pogut comptar amb tu, Rosa.

coMPanys De l’ajuntaMent |

Rosa Cortés, un llegat per 
a la Cultura a Montornès

8 de març: amb veu de dona

V soPar De Dones

1r PreMi fotoGrafia “Mujeres toDoterreno” De serGio lóPez

Pancarta coMMeMoratiVa al balcó De l’ajuntaMent

exPosició “alGunes” a la biblioteca

taula roDona “aMb Veu De Dona, liDeratGes feMenins” 
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Club Ciclista, 35 anys sobre rodes!

El Club Ciclista Montornès ha ini-
ciat la commemoració dels 35 anys 
de vida reconeixent la labor de les 
persones més vinculades a l’entitat. 
Un dels objectius d’aquesta tempo-
rada és potenciar la pràctica del ci-
clisme entre els infants.

El 13 de març es va fer la presentació de 
la nova temporada del Club Ciclista Montor-
nès que enguany celebra el 35 aniversari. 
Durant l’acte es va homenatjar Ramón Ver-
daguer, 9 cops campió d’Espanya de Vete-
rans i es va lliurar una placa d’agraïment a 
Francesc Simona.

Un dels puntals del club és l’equip màster 
que es va crear l’any 1992. Des de llavors ha 
aconseguit 3 Campionats d’Espanya i 6 po-
dis d’honor. Aquest any compta amb dues 
incorporacions i el repte de revalidar el títol 
aconseguit la temporada passada a la cha-
llenge catalana. En modalitat BTT també hi 
ha bones expectatives amb la ciclista Susa-
na Garcia que aquest 2016 ja s’ha fet amb 
dos primers llocs.

Tot i que la base del club està formada per 
veterans, l’entitat compta amb 7 infants a les 
seves files. L’objectiu d’aquesta temporada 
és arribar a més nens i nenes del poble amb 
un torneig de ciclisme escolar. |

El 28 de febrer es va celebrar el pri-
mer Campionat de Karate Adaptat 
organitzat pel Club Karate Mon-
tornès, una iniciativa que té l’origen en 
el taller de karate-teràpia que l’entitat 
imparteix al Centre Ocupacional el Bosc 
de Mollet. |

D’esquerra a Dreta, francesc siMona, raMón VerDaGuer i el PresiDent Del club, francisco calVillo

Salut, esport i solidaritat a la 23a 
Mitja. Enguany, Henkel donarà 0,5€ per 
inscripció a la Fundació Josep Carreras. 
La Mitja, a més, dedicarà la recaptació 
íntegra de la Mini Solidària a Creu Roja 
de Granollers. El dia de la prova cada fo-
to que es faci al fotocall del “Moviment 
Piu” es transformarà en un quilo de 
menjar per a Càritas de Montornès.

El Club d’Escacs organitza el III 
Torneig Obert. Se celebrarà el 29 de 
maig al Casal de Cultura. Les bases, a 
escacsmontornes.blogspot.com.

EN 1 MINUT... 
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Bacardí no es tanca!

Lamentablement tornem a trobar-nos amb el fet 

que una empresa de la nostra zona es planteja el 

tancament i el trasllat de la planta, amb el consegüent acomiadament 

de 82 treballadors/es, alguns d’ells de Montornès. 

No és un cas aïllat, és un símptoma més dels problemes de fons que 

viu la indústria catalana. A Catalunya i al Vallès estem patint una epi-

dèmia de deslocalitzacions. Tenim els casos recents de Derbi, Panrico, 

Valeo o Autoliv. Per sort, alguns trasllats han pogut aturar-se gràcies a 

la lluita dels treballadors/es. 

Aquesta estratègia no té l’origen en qüestions de productivitat ni de 

competitivitat de les plantes. De fet, la situació econòmica i la viabilitat 

de la planta de Bacardí a Mollet són totalment positives. Les raons són 

de major profunditat i tenen a veure amb la pèrdua del control del 

capital de les empreses, ara en mans dels mercats i del gran capital. A 

més, les darreres reformes laborals han empitjorat la situació dels treba-

lladors i de les treballadores davant d’aquestes estratègies, instaurant la 

destrucció i precarització dels llocs de feina com a mecanisme pervers 

d’ajust del mercat laboral.  

Des del govern municipal aportarem els recursos necessaris per 

acompanyar els treballadors/es de Bacardí, alguns d’ells veïns i veïnes 

de Montornès, tal com hem fet altres ocasions. Des d’ICV-EUiA ens 

sumem al suport als treballadors/es de Bacardí. Només amb la lluita 

conjunta aconseguirem revertir la situació, com dèie amb Valeo, Bacar-

dí tampoc no es tanca!

Pressupost  2016

Vist el retard en l’aprovació del pressupost, seria 

raonable pensar que la seva elaboració ha estat molt complicada pel 

fet d’haver d’incloure demandes d’altres interlocutors (grups municipals, 

associacions, etc). Doncs no, les raons es deuen trobar en un altre  lloc.

Des del grup socialista hem proposat:

1-Impulsar la construcció de la residència per a la gent gran. Buscar 

ubicació i negociar places concertades amb la Generalitat de Catalunya.

2-Oferir la gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes de primà-

ria. Es tracta d’una partida d’aproximadament 200.000€ per comprar 

llibres de primària,  que amb el programa de reutilització que fan les 

escoles, suposaria per a les famílies d’aquests alumnes no haver de  

pagar llibres durant quatre anys.

3-Subvencionar el transport de les persones amb capacitats diferents 

al centre de formació. Per no repercutir cap cost a les famílies, hauríem de 

gastar uns 14.000€, menys del que gastem en correu postal, per exemple.

4-Crear un planter d’empreses al nostre municipi. 

Cap de les propostes formulades abans de conèixer la previsió d’inver-

sions de l’equip de govern  ha estat escoltada. Només en el cas de l’última 

se’ns diu que estudiaran la possibilitat de compartir el local del CAC. Ens 

agradaria que el planter d’empreses tingués un espai propi per créixer. 

Ens amoïna que un cop conegudes les inversions pel 2016, a cap 

d’elles ampliïn els serveis oferts a la ciutadania ni tinguin una repercussió 

directa en el seu benestar. 

Per què diem no als pressupostos?

Al passat ple del dia 3 de març, es van aprovar els 

pressupostos de l’Ajuntament per a l’any 2016 amb l’únic suport del grup 

municipal de ICV-EUiA. El nostre grup municipal i la resta de l’oposició 

vam votar-hi en contra. Volem aprofitar aquest espai per explicar el sentit 

i les raons del nostre vot.

En primer lloc, hem de dir que els pressupostos van ser elaborats 

únicament per l’equip de govern. A mitjans de febrer se’ns va convidar a 

participar-hi proposant petites aportacions que no alteressin el pressu-

post. Conscients de les limitacions d’acció que ens oferia el govern, vam 

presentar una proposta per facilitar la inclusió laboral de persones amb 

graus baixos de discapacitat, però l’equip de govern la va desestimar per 

la seva complexitat.

Després d’estudiar a fons els pressupostos presentats pel govern, vam 

trobar insuficient la proposta de foment de l’ocupació basada majori-

tàriament en plans d’ocupació local i que no aposta per la formació per 

crear ocupació de qualitat, tot destinant només 22.000 € per a ajuts i 

beques a la formació d’un pressupost de 20,7 milions d’euros.

D’altra banda, en el capítol d’inversions en infraestructures, considerem 

que els pressupostos obvien novament peticions de la ciutadania del 

nostre poble, com la residència d’avis. Trobem desencertat apostar per 

remodelar equipaments existents mentre no tenim resolts els espais més 

bàsics. Cal que la residència d’avis i el centre de dia es converteixin en una 

prioritat i no en un punt del programa polític que mai es compleix.

El lenguaje liberado

Historiadores, políticos y filósofos son algunos de los 

actores que mejor conocen el papel “liberalizador” que 

todo nuevo “lenguaje” juega en cualquier proceso de cambio social. 

Nuestra actualidad política es buena prueba de ello. Sin embargo, no si-

empre un estilo de lenguaje nuevo conlleva un buen y justo impulso de 

progreso social. Y ¿cómo podemos medir si ese nuevo lenguaje favorece 

el progreso social? Traduciéndolo a números, con objetividad.

Llegados a este punto ya no nos hace falta que los políticos nos 

describan su “realidad” sino simplemente que nos muestren cómo gas-

tan el dinero que los vecinos entregan a los políticos para, según ellos, 

ofrecernos siempre una mejor calidad de vida.

El Pleno de marzo incluía la aprobación del presupuesto 2016. El 

gobierno del señor Montero se quedó solo en la valoración positiva del 

reparto presupuestario. Todos los grupos políticos en la oposición lo 

rechazaron. El Ayuntamiento ingresará unos 20.000.000 de nuestros im-

puestos y sólo  algo más de 1 millón de euros será dedicado a nuevas in-

versiones para nuestro pueblo, les detallamos algunas: poner cámaras 

y mobiliario en los edificios municipales, hacer más lavabos en la pista 

polivalente, “protección solar Ayuntamiento”, nave para la brigada… el 

centro de día –residencia no entra en sus planes... Eso sí, tendremos un 

técnico de transparencia. Saludos.
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Explicació de vot al Pressupost 2016

El 3 de març es va aprovar el pressupost muni-

cipal per a aquest 2016, Convergència hi va votar en contra per diver-

sos motius. Primer, i com a pas previ, es van fer dues reunions, una per 

aportar propostes i la segona per dir que no a la majoria dels temes. 

En segon lloc, malgrat que el procés no hagi estat gens participatiu 

amb l’oposició, nosaltres apostem per uns pressupostos participatius, 

la ciutadania ha de proposar i decidir sobre el destí de part dels recur-

sos municipals, volem un poble actiu fent-lo partícip de l’evolució del 

municipi. En tercer lloc, del total del pressupost, 20.763.891 €, gairebé 

un 44% 9.240.725 € es destinen a despeses de personal, aquest any la 

xifra ha pujat 515.451 € i la previsió és augmentar-la. Creiem que no 

tot ho ha de fer la nostra brigada d’obres i que també s’ha de donar 

feina als petits industrials del poble. En quart lloc, pel que fa al capítol 

de noves inversions, no parem d’incloure partides per a construccions 

ja acabades, fa la impressió que manca molta previsió. Continuem 

estant en desacord amb la remodelació del Teatre, darrer pressupost 

1.294.287 €, creiem que caldria donar pas a altres prioritats com 

l’escola Palau d’Atmella, el Casal d’Avis, el Centre Juvenil, una nova 

biblioteca, l’ampliació del pont del riu Mogent, la passera de la zona 

firal a la zona esportiva... Ens preocupa especialment haver d’aca-

bar finançant la nova escola i la remodelació del Teatre, perquè ja 

tindrem endeutament fins al final de la legislatura i poca cosa més es 

podrà fer. El temps ens donarà o ens traurà la raó.

Impuestos sociales

En los momentos de necesidades económicas que te-

nemos actualmente en nuestro territorio, debemos hacer 

algunas reflexiones: ¿Cómo se racionalizan las ayudas de la administra-

ción local? ¿Qué criterios se están siguiendo? ¿Es necesario adaptarlos a 

la realidad actual? Lo mejor sería consensuar y debatir estos criterios con 

todas las partes, (partidos políticos, entidades, etc.). Son herramientas 

que debe tener en cuenta quien rige el destino de Montornés. Nosotros 

proponemos medidas como dotar un cheque ayuda de emergencia 

social para las personas más necesitadas y crear una oficina de informa-

ción social-económica, donde los ciudadanos puedan exponer sus 

necesidades e inquietudes y que se puedan retocar acciones antes de 

realizarlas, como el cambio de modalidad en el pago de los impuestos, 

sin haber estudiado todos los datos que se necesita, como saber si hay 

alguna familia que tendrá problemas con este cambio en las Ordenan-

zas Fiscales del 2016.

Ordenanzas en las que no se ha tomado en cuenta la Ley General 

Tributaria  para poder aplicar al contribuyente la bonificación por el 

adelanto del dinero y su domiciliación bancaria, con un beneficio para 

ambas partes. No como ahora que solo se beneficia el Ayuntamiento 

con la recaudación de impuestos y tasas adelantada por los vecinos/as.

Y presupuestos no acordados con ningún actor de la vida del munici-

pio, dando salida a pocas esperanzas de llegar a acuerdos entre todos, 

definiendo éstos como “Presupuestos Clientelistas”.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 20 i 27 de març |

Visites a Mons Observans (El dia 20 també 
taller d’arqueologia)
D’11 a 14 h, al jaciment Mons Observans

| 29 de març  |
Apunta’t a fer punt
A les 15.30 h, a la Biblioteca

| 30 de març |
L’hora del conte menuda: L’ós melós
A les 17.30 h, a la Biblioteca

| 31 de març |
Club de lectura fàcil en català: Margarida 
Xirgu, una vocació indomable
A les 9.30 h, a la Biblioteca

Presentació del llibre Me lo decía mi abue-
lito, d’Albert Valenzuela
A les 18.30 h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

| 3 d’abril |
Celebració del Dia Internacional del Teatre

Festa de l’Escola Municipal de Música, Dansa 
i Aula de Teatre, al Teatre Municipal

| 9 d’abril |
2a Xerrada del 4t Cicle de Xerrades per a 
famílies
A les 12 h, a la Sala Parroquial de St. Sadurní

| 15 d’abril |
Concert de Luis Pastor i Lourdes Guerra
85 aniversari de la proclamació de la II República
A les 19 h, a l’Espai Cultural Montbarri

| 16 d’abril |
II Jornades Passat i Present. Què vol dir ser 
d’esquerres?
De 10.45 a 14 h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
De 16.30 a 19 h, a l’Espai Cultural Montbarri

| 18 d’abril |
Presentació del 4t documental de la sèrie 
Parlem de Montornès. Memòria del segle 
XX. Societat, lleure, tradicions i festes
A les 19 h, al Teatre Municipal

EXPOSICIONS
“Esc@les d’art” a la Bibliote-
ca: “Algunas” de d’Izzo Chenno Gianzo
Fins al 31 de març. 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
“Dones sindicalistes”
Fins al 30 de març a l’Espai Cultural 
Montbarri

CONCURSOS
Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi
Lliurament de propostes fins al 8 d’abril a 
la Biblioteca, el Casal de Cultura i el Centre 
Juvenil Satèl·lit

ALTRES
TANDEM per a persones adultes
Els dimarts, converses en anglès 
Els dijous, converses en francès 
A les19.15 h, a la Biblioteca
L’hora del conte (NOUS HORARIS!!!)
Els dilluns, dues sessions de 30 minuts: a 
les 17 h, i a les 17.45 h, a la Biblioteca




