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La Remençada torna al
carrer amb més espectacle

La Remençada estrenarà la seva tercera edició el 4 de juny. Enguany, s’han
incorporat peces musicals inèdites i novetats en algunes escenes per
augmentar el dinamisme teatral i el dramatisme de l’obra. L’organització
continua treballant per consolidar la cita com un dels esdeveniments

anuals imprescindibles del panorama cultural català. El mateix dia es farà
la Fira Medieval dels comerciants i entitats del poble.
L’any passat més de 1.500 persones van seguir en directe l’espectacle sobre la Guerra dels Remences lliurada a Montornès el 4 de gener de 1485.
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L’Ajuntament compra
el primer habitatge per
a ús social

El mercat setmanal
de Montornès Nord
estrena onze parades
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Editorial

Torna La Remençada
Aquests dies s’estan enllestint els preparatius de la tercera edició de La Remençada. El temps passa de pressa i sembla que va ser ahir quan un grup de
persones, a partir d’un text i una música excel·lents, van començar a treballar
amb tota la il·lusió i totes les ganes en aquest projecte.
Aquesta representació popular d’un musical complex, que recull uns fets històrics importantíssims
que van succeir a Montornès fa més de 500 anys, i que van canviar la història d’Europa, ha d’esdevenir
un fenomen cultural conegut i valorat arreu de Catalunya. Aquest va ser el somni dels seus impulsors i
que ja han fet seu centenars de persones.
Sense totes elles aquest esdeveniment no seria possible, i cada vegada en són més, ho fan millor
i procuren innovar i aportar noves idees. Treballen incansablement durant tot l’any, preparant el
vestuari, els decorats i totels materials necessaris. Els assajos es fan cada vegada més freqüents a mesura que avancen les setmanes i s’apropa la nova estrena, i els nervis van en augment. Però ells i elles
s’encarreguen també de la difusió i la publicitat, i també d’aconseguir finançament.
En fi, els i les remences actuals també són uns herois i unes heroïnes, com ho van ser els que van
lluitar contra els senyors feudals fa tants anys i que, en definitiva, només volien una vida millor i ser
feliços. Són els seus hereus, i és l’èpica de la seva història el que els dóna la força necessària per crear el
magnífic espectacle de memòria històrica que és La Remençada.
Tot aquest esforç té molt de sentit i un gran valor, i ja és un èxit. De fet ho és des del primer dia, per la
germanor que ha generat entre tots i totes els participants, i pel resultat en les dues primeres edicions.
Aquesta tercera serà encara millor. L’espectacle presenta moltes novetats i canvis que demostren la
vivesa del projecte.
La Remençada ha d’esdevenir un referent sobretot per a nosaltres, els veïns i veïnes de Montornès,
que ens hem de sentir orgullosos per tot l’esforç i entusiasme de tots i totes aquelles que la fan possible.
Us animo a col·laborar, a participar directament, a veure els assajos i els vídeos, a donar un cop de
mà en tot el que calgui. Us animo a portar la samarreta o el mocador constantment. Fem gran La
Remençada perquè tots i totes som remences.
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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
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Es formalitza la compra del primer
habitatge que es destinarà a ús social

Vista del carrer del Nou d’Abril

Els serveis tècnics municipals treballen en la redacció del projecte de
reforma interior del primer habitatge de titularitat de l’Ajuntament
que es destinarà a ús social. A finals
d’abril es va formalitzar l‘adquisició d’aquest immoble per un import
de 20.000 euros.
L’habitatge, de 46 m2, està situat al carrer
del Nou d’Abril. Un cop s’hagi redactat el
projecte de reforma interior, la Brigada Municipal d’Obres, amb el suport de persones
contractades a través dels plans d’ocupació
local, durà a terme els treballs.

Les dificultats de la compra
El Consistori intenta, des de fa més d’un any,
consolidar un parc de pisos que es puguin destinar a famílies en situació de vulnerabilitat.
Primer es va obrir una convocatòria perquè particulars i entitats bancàries posessin immobles
buits a la venda amb condicions favorables.
Després es va intentar un procediment negociat amb una entitat bancària que tampoc va
prosperar. Ara l’Ajuntament ha aconseguit exercir el dret de tanteig, acollint-se al Decret llei
1/2015, de mesures extraordinàries i urgents de
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. El Consistori està
en procés d’adquisició de 4 habitatges més.|
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Un cop de mà des
de l’Ajuntament en
la sol·licitud d’ajuts
de lloguer
Les persones interessades a sol·licitar les
subvencions per al lloguer social que ha convocat la Generalitat, es poden adreçar a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament, els dimarts
de 9 a 11 i els divendres de 12 a 14 h.
La Generalitat ha convocat dos ajuts. Un
és per a les persones titulars d’un contracte
de lloguer que estiguin en situació de risc
d’exclusió social. L’altre ajut està destinat a
persones titulars de contractes signats a partir del mes de novembre de 2015 i obtinguts
a través de les borses de mediació o per al
lloguer social, o gestionats per entitats sense
ànim de lucre. Aquest ajut també està destinat a persones que han estat beneficiàries
de les prestacions econòmiques d’especial
urgència en la modalitat de pèrdua d’habitatge a conseqüència d’un desnonament o
una execució hipotecària. |
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El mercat setmanal de
Montornès Nord estrena
onze parades noves
L’Ajuntament ha donat un nou impuls al
mercat setmanal de Montornès Nord amb la
darrera convocatòria de parades. Des del 30
d’abril n’hi ha 11 de noves. S’ha passat de 5
a 10 parades de productes d’alimentació i de
8 a 14 de productes d’equipament personal
(roba, calçat, cosmètica, etc.) i de la llar.
Amb les noves incorporacions, el mercat té
ocupades el 80% de les places disponibles. Es
manté oberta la convocatòria per si d’altres
comerciants s’hi volen anar afegint. Com a
incentiu i de forma excepcional, durant l’any
2016 totes les parades autoritzades al mercat setmanal de Montornès Nord gaudeixen
d’una bonificació del 100% de la taxa d’ocupació i de neteja viària.
Les accions de dinamització comercial
s’emmarquen en el Projecte d’Intervenció
Integral de Montornès Nord i reben el suport de la Diputació i del Servei d’Ocupació
de Catalunya. |

Reformes al Parc dels Castanyers. La Brigada Municipal d’Obres du a terme treballs
de millora del paviment, la il·luminació i l’accessibilitat, i la renovació dels jocs infantils. |

Ajuntament i empreses parlen de
nou de dinamització econòmica
L’alcalde, José A. Montero, i el regidor delegat de l’Àrea d’Acció Social, Jordi Delgado, han engegat una nova roda de visites a
empreses dels cinc polígons industrials del
municipi. L’objectiu és avaluar i renovar les
actuacions comunes que s’han dut a terme
per al desenvolupament social i econòmic
del poble en temps de dificultat.
La formació, la inserció laboral i l’ocupació, així com la promoció de l’activitat
econòmica local han estat els eixos de la

cooperació. Ambdues parts han col·laborat,
per exemple, per integrar en els processos
de selecció de personal de les empreses el
veïnat en situació d’atur, inscrit en la Borsa
de Treball Municipal, i han impulsat oferta
formativa homologada i programes amb
pràctiques.
D’altra banda, l’Ajuntament ha introduït en
els darrers anys deduccions en l’IAE per afavorir la creació de llocs de treball, sobretot ocupació indefinida, en els centres de treball. |
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Ajuntament i Coca cola
col·laboren de nou en
el foment de l’ocupació
Un total de 8 persones, veïnes del poble en
situació d’atur, han superat el curs de capacitació de Coca Cola Iberian Partners i s’incorporaran a la plantilla de l’empresa.
Des de fa set anys, l’Ajuntament i Coca Cola
col·laboren en l’organització de sessions de
capacitació que permeten al veïnat, inscrit a
la Borsa de Treball Municipal, incorporar-se a
la factoria per reforçar la plantilla en les campanyes d’estiu o d’hivern.
Les persones participants han estat escollides en última instància per Coca Cola a partir
d’una selecció prèvia feta pel Departament
Municipal de Promoció Econòmica.
La formació, de 100 hores, té a veure amb
les línies d’envasament i inclou l’obtenció
de la certificació d’higiene alimentària en
begudes refrescants i de conducció segura
d’equips de manutenció. Les pràctiques s’han
fet a les instal·lacions de la planta. |

Sessió de formació de Coca Cola, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

| Notícies |
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Més de 150 persones han participat
fins ara en el DIL Barri – Olímpia

Participants en el Dispositiu d’Inserció Laboral, DIL Barri - Olímpia

A través de l’assessorament laboral
i les formacions professionals que
ofereix aquest programa, 23 persones han trobat feina i 30 estan fent
pràctiques en empreses del municipi
i rodalies.
Des de mitjans de gener, el Dspositiu d’Inserció Laboral DIL Barri Olímpia ha atès un total de 156 persones.
El projecte orienta i acompanya en la recerca de feina a aquelles persones del municipi
que tenen majors dificultats d’inserció laboral
en el mercat laboral actual. Concretament,
s’adreça a dones, a persones majors de 45
anys i/o, aturades de llarga durada que bus-

quen feina però que tenen una baixa qualificació professional.
La formació, imprescindible per millorar
les opcions de trobar feina
Les persones participants han millorat el
seu nivell de competències amb formació en
informàtica. També han rebut formació ocupacional amb un curs d’auxiliar de magatzem
i un curs de serveis de neteja d’espais i cuina.
Hi han participat 42 persones, 12 de les quals
han aconseguit un lloc de treball i 30 faran
pràctiques en empreses com Caprabo, Stenco, Inforlim i Clece. Altres 11 persones han trobat ocupació amb el suport del personal tècnic orientador a l’espai de recerca de feina. |
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EN 1 MINUT...
Més accions de control a les botigues
de conveniència. La Policia Local, la
Nacional i Inspecció de Treball han fet
controls a botigues del poble, fruït de
les diligències del mes de febrer. Dues
persones han estat expulsades per situació irregular a Espanya.
Eleccions al Casal de la Gent Gran
Centre. Aquest mes de maig es renovarà el Consell de Govern de l’entitat. Coincidint amb el procés, el Departament
de Gent Gran ha organitzat un acte
d’homenatge als membres sortints.
Ajuts per al menjador escolar (curs
2016-2017). Es poden sol·licitar fins al
27 de maig. Les famílies interessades
han de demanar visita al Departament
de Serveis Socials.

D’esquerra a dreta: Ramon Coma, director de l’INS Marta Mata; Estanislao Vidal-Folch, sotsdirector General de l’FP
d’Ensenyaments de Règim Especial; Melcior Arcarons, director gral de l’FP d’Ensenyaments de Règim Especial; José A. Montero,
l’alcalde, i M. Carmen Pinya, directora Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental

Ajuntament i Ensenyament signen la seva col·laboració en la implantació de
l’FP a Montornès. Durant la trobada van parlar de noves formacions de grau mig i
superior a l’Escola d’Hoteleria. |

Breus
Montornès, poble lector
Un total d’11 alumnes de les escoles del poble i 18 persones voluntàries, la majoria estudiants dels instituts, participen en la proposta
LECXIT, del projecte “Montornès, poble lector”.
L’activitat, que es fa a la Biblioteca, promou la
pràctica de la lectura i la comprensió lectora
dels infants, així com el fet de compartir converses i experiències. |

Les receptes s’han redactat a l’aula de Montbarri

La gent gran dels Casals recopila receptes de cuina. Una setantena de persones grans
dels tallers d’informàtica han participat en una marató per fer un recull de receptes tradicionals que es distribuirà durant la Setmana de la Gent Gran, a l’octubre. |
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La “furgo” del PAM continua fent camí
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La columna de l’entitat

Benvolguts i
benvolgudes culés!

La “furgo” del PAM en uns dels tallers

Més d’un centenar de persones han
participat en els tallers desenvolupats fins ara en el marc de la redacció del Pla d’Actuació Municipal
per al període 2016-2019. Els drets
socials, la igualtat, el procés econòmic, l’equilibri territorial i el bon
govern, són alguns dels objectius de
ciutat que es debaten i es proposen
assolir amb l’ajut de la ciutadania.
Durant aquestes setmanes s’està desenvolupant el gruix dels tallers que conformen
el procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal. Cada sessió està comptant amb una
mitjana de quaranta persones que intervenen activament aportant les seves propos-

tes i punts de vista. Un cop acabi aquesta
part del procés s’analitzaran totes les aportacions i la seva viabilitat. La previsió és que
entre els mesos de juny i juliol es puguin establir les prioritats de les accions i es pugui
finalitzar la redacció del document perquè
sigui aprovat pel Ple.
La “furgo”, element identificatiu del procés
La difusió del Pla d’Actuació Municipal s’ha fet
per mitjà d’una campanya gràfica dinàmica
en què una furgoneta simbolitza el procés
en moviment que ha de permetre arribar als
objectius marcats. L’element, dimensionat en
cartró a gran escala, s’ha convertit en un dels
atractius dels tallers i ha estat present en esdeveniments com la Diada de Sant Jordi. |
Autor: @PipoFernandez

Silvia Maya agraint el premi durant la gala de cloenda del festival

La montornesenca Sílvia Maya, guardonada en el Festival de Cinema de Málaga.
Ha rebut el premi a la millor actriu de repartiment pel seu paper en la pel·lícula “Julie”.|

Com a nou president de la Penya Blaugrana m’adreço a vosaltres per tal de convidar-vos a conèixer la nostra entitat. És
ben cert que les necessitats dels socis i les
sòcies no sempre han estat del tot ateses,
però això no ha estat per manca de voluntat sinó per no poder fer-ho, o majoritàriament, per manca de temps.
Volem escoltar al màxim totes les sensibilitats i inquietuds dels socis i les sòcies i
de qualsevol persona aficionada, per així
poder donar a l’entitat el renom i la força
que ens cal per poder millorar-la. Tenim un
gran projecte de futur que és el de canvi de
seu, i així passar a un lloc més gran que sigui
punt de trobada per a tots els associats i on
es puguin sentir com a casa. Actualment la
penya té poc més de 100 persones inscrites
i la veritat és que la situació és preocupant
per a la continuïtat de l’entitat en si.
Hem recuperat el sopar del soci de forma anual, en el qual enguany ja vàrem reunir unes 50 persones membres de l’entitat.
Volem continuar organitzant la concentració de vehicles clàssics, que aquest any
arriba ja a la 9a edició, continuar muntant
pantalles gegants al Teatre Municipal, i
també, coincidint amb la Marató de TV3,
volem fer un acte solidari.
I moltes sorpreses més que poc a poc us
anirem descobrint.
Moltíssimes gràcies! I ens veiem a la penya!
Joan Ortiz i Feliu
President de la PB Montornès |

| El tema |
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Esmolant falçs aixades i destrals per a la propera Remençada
L’espectacle La Remençada estrenarà la tercera edició el
4 de juny. Enguany, s’han incorporat peces musicals inèdites i novetats en algunes escenes per augmentar el dinamisme teatral i el dramatisme de l’obra. L’organitza-

ció continua treballant per consolidar la cita com un dels
esdeveniments anuals imprescindibles del panorama cultural català. El mateix dia es farà la Fira Medieval dels
comerciants i entitats del poble.
L’associació La Remençada ho té gairebé tot
a punt per posar en escena la tercera edició
d’aquest gran musical. La idea de l’espectacle
que es representa en moviment pels carrers de
Montornès és de l’escriptor local Xavier Bertran,
autor també dels textos. La música és obra del
compositor Xavier Baurier i la direcció teatral ha
anat enguany a càrrec de Toni Figuera.
La Remençada recrea la darrera batalla de la
Guerra dels Remences lliurada a Montornès el 4
de gener 1485 i té com a figura rellevant Bartomeu Sala, el pagès que va encapçalar la revolta.
L’any passat més de 1.500 persones van seguir en directe l’espectacle.
Un projecte del veïnat
Segons les dades de l’organització, a les representacions dels anys 2014 i 2015, van participar
prop de 600 persones desenvolupant tasques

Una de les primeres escenes del muntatge

L’any passat es van fer connexions en directe per al programa
‘1mon.cat’ de la Xarxa de Televisions Locals

Un altre moment de l’acció a l’escenari de la plaça de Pau Picasso

d’allò més variades: logística, vestuari i perruqueria, muntatge d’escenaris i atrezzo, etc.
L’espectacle rep una subvenció de l’Ajuntament per poder fer front a la despesa d’un
muntatge de gran envergadura, que inclou un
important dispositiu de so i escenografia fixa i
mòbil. La iniciativa també compta amb l’ajut de
les persones que col·laboren com a membres
de l’associació La Remençada i amb el suport
de nombroses entitats, comerços i empreses.

La Remençada 2016
Igual que l’any passat l’espectacle s’iniciarà a
l’escenari muntat a l’aparcament que hi ha a la
confluència dels carrers de Jaume I, Francesc
Layret i Narcís Monturiol, i finalitzarà a la plaça
de Pau Picasso.
En aquesta edició s’han incorporat escenes,
s’ha variat l’escenografia i s’estrenaran cançons
amb l’objectiu de dotar la representació de més
dinamisme teatral perquè l’espectador se senti

La batalla remença contra el feudalisme

captivat per la història de la revolta remença.
L’objectiu és accentuar la qualitat teatral i el
gran treball en vestuari i complements.
Aquest any es tornarà a posar a la venda la
coca de La Remençada creada per les pastisseries Elena, Viñallonga i el Forn de la Bòbila.
Per primera vegada, els forns del poble oferiran diverses versions del pa de La Remençada. |

El veïnat opina...

Què espera de la nova edició de La Remençada?
Gemma Lara García
45 anys
Cada any veig La Remençada i és increïble. Veient
el que hem vist en edicions anteriors, suposo que
les expectatives per aquest any s’han de superar
tot i que és difícil. Els actors i actrius tenen més
taules i l’espontaneïtat dóna pas a l’experiència i
això és un grau.

Aitor Vinagre Pinza
15 anys
Este año me gustaría que
participara mucha más
gente, y que los actores
y actrices se superen en
todo. También creo que sería muy interesante trabajar más en los decorados y escenarios y así vestir
mucho más la obra. Y a poder ser que no coincida
con la Champions ni con otro partido de futbol.

M. Reyes Mármol De
La Cal
63 anys
Si digo que lo mejoren es
decir mucho, porque cada año se superan más.
Trabajan muy bien el director, el guionista, los actores, las actrices... Como
las personas somos perfeccionistas por naturaleza
siempre creemos que puede salir mejor. Pero para
mí La Remençada está perfecta.

Manuel Sancho Sancho
70 anys
Con que este año sea igual
ya me conformo. Me gustó
bastante. Yo había oído
hablar de La Remençada
cuando vivía fuera, llegue a Montornés en el 2014. Vi
la representación ese año, y fue mucho más de lo que
esperaba. Pensé que sería más folklórica y encontré
una obra sinfónica. Me encantó.

Mireia Toledo Manrubia
20 anys
Vaig veure la representació
del primer any, l’estrena. La
veritat és que em va agradar bastant, i aquest any
m’agradaria que cridessin molt més l’atenció. Molts
vàrem anar a veure-la perquè hi havia actors i actrius que són del poble i això fa que et cridi l’atenció.
Aquest any cal donar-li una mica més de bombo.

José Jover Cazorla
50 anys
Me pareció perfecta la
puesta en escena de La
Remençada. Para este
año me gustaría que todas las personas que hacen posible la obra tengan
un día perfecto y les salga muy bien lo que han preparado. Espero que en la tercera edición consigan
superarse y disfrutarlo intensamente. Suerte!
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Processada per bruixa

conèixer els abusos comesos contra suposades bruixes que “por miedo a los tormentos confiesan y muchas mueren sin culpa”.
El text original del judici a Margarida Olivera i l’escrit al marge que adverteix dels
abusos esmentats, es conserven a la Biblioteca Nacional, a Madrid, al manuscrit 2.440,
fulls 82-84.
Aquest proper mes de juny, a la Biblioteca de Montornès, es presentarà la geganta
Margarida Olivera, obra del jove montornesenc Carlos Morillo, que l’ha creat i realitzat
al taller La Forja del Vallès de Montmeló,
com a treball final del curs de Professionalització d’Ofici d’Imatgeria Festiva impartit

Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

Fotografia: Carlos Morillo

La persecució de la bruixeria, a Catalunya, va viure períodes molt virulents. Als
segles XV i XVI estan documentats anys excepcionals en què hi va haver nombrosos
processos, tant a les valls del Pirineu com
a la zona meridional del país. Però va ser
entre 1617 i 1622 quan la cacera de bruixes fou ferotge i sagnant, de manera que
alguns historiadors xifren en 400 les execucions en aquest lapse de temps.
La causa? Un gran aiguat que hi va haver la tardor de 1617, un diluvi que tot ho
va arrasar que comportà la gran fam, un
sobtat daltabaix econòmic i un persistent
malestar social. La culpa havia de ser d’un
ser superior com el dimoni, les intermediàries del qual eren les bruixes. Supersticions
i fanatisme van desfermar una cadena de
delacions, persecucions indiscriminades,
tortures i execucions que van fer morir una
gran quantitat de dones desprotegides.
Al Vallès trobem esmentats conflictes de
bruixeria a molts pobles amb més de 70
persones acusades i ajusticiades. Una de
les inculpades era de Montornès: Margarida Olivera, muller de Pau Oliver, llaurador
del terme. Aquesta dona, remeiera com

Rostre de la geganta Margarida Olivera.

moltes altres, acumulava la saviesa tradicional, popular i pràctica en l’art dels remeis
casolans en base a les herbes curatives.
El 15 de maig de 1620 el tribunal de la
Inquisició de Barcelona va absoldre-la del
delicte de bruixeria “por falta de probança”.
I passarà a la història per ser una de les primeres inculpades que no va ser penjada a la
forca, fruit d’un canvi d’actitud d’inquisidors,
intel·lectuals i polítics, que començaven a re-

Acumulava la saviesa
tradicional, popular i
pràctica en l’art dels
remeis casolans en base
a les herbes curatives.
per l’Escola Massana i la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya.
Una figura de 25 Kg i més de 3 metres
d’alçada, de cartró pedra, policromada a
l’oli, amb cavallet de fusta i roba. Una bella
imatge de dona que ens recorda que cap a
1620 la lluita per la llibertat i la dignitat va
poder començar a vèncer la injustícia, la repressió i la crueltat que havien patit tantes
i tantes dones innocents. |

| Notícies |
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La salut de les dones, protagonista
del mes de Maig

Al llarg d’aquest mes es desenvolupen
tot d’activitats per reflexionar i sensibilitzar vers la salut i la qualitat de vida
de les dones. Estan organitzades, un
any més, per la regidoria de Polítiques
d’Igualtat amb la col·laboració d’entitats locals, com ADIM i Afibromón.
El 28 de maig, Dia Internacional d’acció per
la salut de les dones, i el dia 12, Dia Mundial
contra la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica, són les dates a l’entorn de les quals
s’organitza anualment una programació necessària per continuar fomentant la salut i sensibilitzant sobre les particularitats de les malalties que afecten les dones.

Entre les activitats hi ha hagut la taula rodona “Escriu per viure” amb Noèlia Beltran,
autora de la novel·la Un tros de paper i Raquel
Sánchez, artífex del blog Ahora qué como, dues dones que han sabut canalitzar a través de
l’escriptura situacions personals molt greus.
El Departament de Joventut ha organitzat propostes vinculades amb la sexualitat
i l’afectivitat a l’entorn de l’exposició “Sex o
no Sex 2”, oberta al públic fins al 30 de maig
a Can Xerracan. I la gent gran ha fet salut
en una caminada per indrets històrics del
municipi.
El foment de l’esport femení també s’ha
incorporat al programa amb un torneig organitzat pel Club Bàsquet Vila de Montornès. |
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Tallers d’estiu al Casal
de Cultura
Per primera vegada, el Casal de Cultura
presenta una oferta de tallers per al mes de
juliol. S’han triat propostes suggerents i diferenciades de la programació que es desenvolupa al llarg de l’any. Hi ha tres activitats d’arts
i manualitats: un taller d’expressió de les sensacions a través de la pintura, un altre d’encordat de cadires, i un d’espardenyes. També
s’ha pensat en la gastronomia, amb un taller
de cuina d’avantguarda i un altre de tast de
cerveses. La dansa i la salut són presents en la
programació amb un taller anomenat Burlesque que barreja ball i comèdia, i una proposta
de ioga, automassatge i somriure interior’.
El període d’inscripcions serà del 6 al 17
de juny, al mateix Casal de Cultura, en horari
de 15.30 a 20.30 h de dl. a dv. i els dt. també
de 9.30 a 11.30 h. Els preus oscil·len entre
els 11 i els 23 €. Hi haurà una bonificació del
25% no acumulable als titulars del carnet jove, de familia nombrosa, monoparental o a
qui aporti el certificar de la condició de persona aturada vigent. |

EN 1 MINUT...
Mons Observans es pot visitar virtualment a través Google Street View. L’assentament és un dels cinc indrets del Vallès Oriental que es poden veure a través
del portal. L’aplicació ofereix la sensació
d’estar al mateix jaciment amb imatges
amb visió panoràmica de 360 graus.

Col·laboradors i col·laboradores del documental durant la presentació

Durant el mes d’abril es va presentar el quart documental de la sèrie “Parlem de
Montornès. Memòria del segle XX”. El film està dedicat a les festes, les tradicions i el
lleure durant els anys 40, 50 i 60. |

4t Concurs de disseny de la imatge de
la Festa Major. Les propostes es poden
presentar fins al 29 de maig. La guanyadora s’endurà un premi de 400 euros
i tres samarretes estampades. Tots els
participants tindran com a obsequi un
llapis de memòria de 8 GB.
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Esport i jocs en el primer aniversari del CEM Les Vernedes
Tot i la pluja, que va caure insistentment
durant tot el dia, unes dues-centes persones es van apropar el 7 de maig a Les Vernedes per participar en la festa del primer
aniversari de funcionament del Complex
Esportiu Municipal sota la gestió directa de
l’Ajuntament.
El mal temps va fer que les activitats previstes a l’exterior es traslladessin al pavelló. Al
llarg del matí hi va haver sessions dirigides
d’aeròbic i tonificació, tallers i exhibicions.
Una de les activitats amb més èxit va ser el
rocòdrom inflable. També el recinte de la
piscina coberta va acollir activitats lúdiques
amb inflables aquàtics. |
Autor: Francisco Nieto

L’equip Sots 25 del Club de Bàsquet Vila de Montornès ha guanyat la lliga i ha
aconseguit l’ascens a tercera catalana. Els locals han fet una gran temporada: han
quedat invictes a casa amb promitjos  per sobre dels 90 punts. |

Karate Montornès:
sembrant esforç i
recollint medalles
El Club Karate Montornès continua veient
compensat l’esforç i constància dels seus esportistes amb èxits. Ha tornat amb dues medalles de
Cantàbria on, a començament de maig, ha disputat el XV Trofeu Internacional Valle de Piélagos.
Els karateques ja duien a la motxilla les 9 medalles (4 d’or, 3 de plata i 2 de bronze) aconseguides el 16 d’abril, en el Campionat de Clubs
de Catalunya. Aquests resultats permetran
l’entitat participar novament en el Campionat
d’Espanya de Clubs que tindrà lloc el 28 i 29 de
maig a Madrid. |

Maig 2016
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Govern i oposició

Ocupació pública?

Tots els càrrecs electes municipals, des del govern o
des de l’oposició, hem de tenir un compromís de treball vers la ciutadania que representem. Seguint unes normes democràtiques i institucionals, podem incidir tant en la vida política del municipi
com en la quotidianitat del veïnat. Tots, govern i oposició, estem obligats
a rendir comptes amb la ciutadania sobre la nostra actuació.
Els grups municipals poden tenir accés, per llei, a tota la informació
i instruments polítics propis del càrrec. Ara bé, l’elecció de com fer-ho i
el fracàs o l’èxit de l’estratègia escollida és responsabilitat de cada grup.
Pretendre justificar que les pròpies línies d’actuació són infructuoses
mitjançant la crítica al govern, denota una actitud irresponsable i, fins i
tot, còmoda per part de l’oposició.
Tots els grups disposem d’uns recursos per actuar però el paper del
govern i l’oposició és diferent. Ells i elles poden fer propostes permanentment, no necessiten permís de ningú. El govern, és clar, també té
el dret democràtic d’acceptar o no aquestes propostes, segons si el seu
plantejament és correcte, que sovint no ho és, i si sintonitzen amb el
projecte amb què ens vam comprometre a les eleccions municipals.
Així de senzill.

Avui voldríem compartir amb vosaltres la
nostra preocupació per la política de foment de l’ocupació del nostre
Ajuntament. També ens amoïna la frustració que han de sentir els treballadors de l’Àrea de Promoció Econòmica en veure la poca importància
que es dóna a la seva tasca.
Com podem convèncer els empresaris que la nostra Borsa de Treball
funciona, si nosaltres mateixos, el nostre equip de govern, no hi confia
per tal de substituir els treballadors que estan de baixa? Per què contractem empreses de serveis quan necessitem cobrir baixes de treballadors i
treballadores públics?
Quan es fa un procés de selecció de personal en l’Administració publica, les persones que superen les proves passen a formar part de una
borsa amb l’objectiu de reemplaçar les persones que van guanyar les
places quan aquestes es troben de baixa o per qualsevol altre motiu. No
entenem que el nostre Ajuntament cobreixi aquestes necessitats amb
contractacions d’urgència i que es menyspreïn els resultats obtinguts per
aquestes persones en les proves de selecció.
On deixem la igualtat d’oportunitats, l’equanimitat de les institucions
públiques en els processos de selecció de personal o les garanties dels
drets dels treballadors? Quin és el paper del comitè d’empresa en tot
aquest “procés”? On ha quedat aquell comitè que tan activament defensava els treballadors d’aquest Ajuntament en altres temps?
I això només es una pinzellada. De la resta de polítiques d’ocupació us
en parlarem tant bon punt se’n facin.

La pancarta, esa tecnología que nunca fallta

Participació i transparència

Estamos entrando en el segundo año de gobierno
municipal y, con ello, se ha iniciado la fase de la propaganda que, haciendo uso de la comunicación “políticamente correcta”,
intenta hacer creer a los ciudadanos aquello que más interesa a los
gobernantes para justificar sus acciones. Habrán visto estos días la
abundancia de pancartas en las entradas de nuestro pueblo. Unas son
simples anuncios de las entidades (algo lógico) pero otras son “propaganda”. ¿Cómo es posible que un año después de las elecciones intenten
decirnos que ahora van a empezar el plan de actuación municipal?
¿Acaso no lo tenían claro antes (durante la campaña) o dudando qué
acometer dicen que sean los vecinos quienes les guíen? En su folleto
publicitario nos dicen que “es tracta d’un document estratègic molt important per al municipi perquè estableix les línies d’actuació i les grans
inversions que ens ajudaran a construir el Montornès del futur”. Veamos:
¿cuántos de ustedes conocen la aprobación de los presupuestos 2016
del gobierno del sr. Montero (rechazados por toda la oposición) y las
inversiones en ellos contenidas? ¿A cuántos de ustedes les han pedido
que intervengan o participen en el destino de esas inversiones?
Me permito acabar con una frase del folleto del Pla d’actuació municipal (PAM), que no tiene desperdicio:”Estem convençuts i convençudes
que no podem avançar sense la vostra col·laboració...”. Saludos.

Allò que entenem per “participació i transparència” és una de les coses que més ens diferencia del govern. Un exemple
concret és el PAM que s’està elaborant i es vol aprovar en el ple del
proper mes de juliol.
Els grups polítics de l’oposició ens hem assabentat per la premsa i
pel que hem rebut a la bústia de casa nostra del contingut i l’organització dels tallers participatius, quatre dies després de preguntar sobre
aquesta qüestió al Ple de l’Ajuntament. Tampoc se’ns ha permès fer cap
aportació als materials de treball o al debat dels tallers participatius.
L’única veu ha estat la del govern municipal d’ICV-EUiA, que considera
que no hi ha lloc per l’oposició a l’espai d’àmplia participació col·lectiva
que, pretesament, ha de ser el PAM.
Malgrat que els regidors de l’oposició som representants de la
voluntat democràtica de la ciutadania del nostre poble només podrem
participar en aquest procés a la part final, tot just quan es procedeixi
a l’aprovació del PAM al ple de l’Ajuntament. Això sí, aleshores se’ns
donarà “tota la informació”, a la qual no tindran accés els participants
dels tallers del PAM, ja que, segons el govern municipal, no es pot donar
la informació completa per no saturar la ciutadania.
Per a nosaltres és evident que, en els processos participatius ciutadans, no donar espai a les opinions polítiques contràries és limitar la
participació o silenciar veus incòmodes, i no facilitar tota la informació
a la ciutadania és no comprendre què significa la transparència.

grupmunicipal.psc@montornes.cat
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grupmunicipal.erc-am@montornes.cat

grupmunicipal.cs@montornes.cat

http://icveuiamontornes.wordpress.com/
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¿Pisos para quién?

Prioritats a Montornès

Desde hace ya 5 años, una de los temas estrella del
programa para las elecciones municipales del equipo
de gobierno, se refería a los pisos sociales que se iban a adquirir por
parte del Ayuntamiento para jóvenes. Ha resultado otra promesa
incumplida, ya que no han sido capaces de negociar con los propietarios de pisos vacíos, para conseguir alquileres sociales con los que
nuestros jóvenes pudieran pensar en emanciparse y comenzar a tener
una expectativa de futuro para crear su propia familia. Pues nuestra
sorpresa ha sido, que cuando se han comenzado a tener algunos pisos
adquiridos con éste fin, ha sido un espejismo de lo prometido, ya que a
preguntas de la oposición, nos responden que éstos pisos no son para
nuestros jóvenes (como se les prometió), sino que se hará una selección desde Serveis Socials, con los requisitos que ellos tengan a bien
poner, para que el acceso a éstas viviendas sea general, con lo que nos
tememos, será más de lo mismo.
Desde el Grupo Municipal Popular, queremos hacer referencia a que
estaremos al lado de quienes necesiten estas viviendas y haremos seguimiento de cómo se otorgan, ya que en Montornés necesitamos que
se haga una labor sobre la transparencia de estos concursos sociales y
tendremos presente, que quienes lo necesiten, les podremos dar datos
con la información que esté en nuestras manos.
Crear falsas expectativas no le va bien a nadie.

“Preferència o primacia que té una cosa o una
persona sobre una altra en importància o consideració” aquesta és
la definició de la paraula “prioritat”. Els Convergents portem, tant la
legislatura anterior com aquesta, o sigui 5 anys, demanant als que
manen al nostre Ajuntament que les noves inversions per al municipi siguin participatives, o sigui, que les puguin decidir els ciutadans. Ara ens
trobem que una gran majoria de persones no veuen bé les obres que
els que manen a l’Ajuntament han realitzat, com per exemple el pont
del riu Mogent o la pista polivalent. Quina és actualment la prioritat? Si
no es realitza un procés participatiu, no ho sabrem. Dit això, podríem
preguntar, no són suficients 2.500 signatures que s’han recollit per demanar un centre de dia? Creiem que no hi ha excuses per no començar
a treballar tots plegats per fer realitat aquet equipament d’una vegada.
El nostre compromís quan es va iniciar la legislatura va ser que aportaríem idees per fer un millor Montornès, doncs aquí va la nostra per
al centre de dia: negociar la compra de l’esquelet que hi ha al carrer
d’Ernest Lluch, cedir-la a un constructor perquè acabi els pisos i a canvi
quedar-nos amb tots els baixos i d’una part fer-ne habitatges socials.
Així aconseguim un molt bon espai per a la residència d’avis i per altra
banda acabaríem amb la mala imatge de l’estructura de l’obra.

grupmunicipal.ciu@montornes.cat

grupmunicipal.pp@montornes.cat
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Destaquem...

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

| 27 de maig |
Tertúlia de poesia amb Mercè Blanes
A les 19 h, a la Biblioteca

tornès. Inici a l’aparcament dels carrers
de Jaume I, Francesc Layret i Narcís
Monturiol

| 28 de maig |
4t cicle de xerrades per a famílies:
“Educar amb humor” amb Carles
Capdevila
A les 12 h, a la Sala del Casal Parroquial
de St. Sadurní
Holi Party II
A les 18 h, al carrer de Can Parera (al costat del Centre d’Atenció Primària)

| 5 de juny |
Final de curs de l’Escola Municipal
de Dansa
A les 18 h, a l’Espai Cultural Montbarri

| 29 de maig |
XIV Bicicletada del Besòs - Decabike
Sortida de Montornès, a les 9.30 h, des
de la confluència de les avingudes de la
Llibertat i d’Ernest Lluch
Montbarri aixeca el teló: “Ilusiona2”
amb Niñas del Mago
A les 11.30 h, a l’Espai Cultural Montbarri
| 3 de juny |
Concert coral amb alumnes de l’Escola Municipal de Música
A les 19 h, a l’Església de Sant Sadurní
| 4 de juny |
“La Remençada”
A partir de les 19 h, pels carrers de Mon-

| 9 de juny |
Festa de final de curs i demostració
de tallers del Casal de Cultura
A les 18 h, al pati del Casal de Cultura
| 11 de juny |
XXIII Festival de Ball folk “Balla
Montornès”
A les 22 h, a la plaça de Pau Picasso
| Del 15 al 21 de juny |
Setmana d’audicions de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de
Teatre
Concerts a les 18 h i a les 19.30 h, a l’Espai Cultural Montbarri
FINAL DE CURS DE L’AULA
MUNICIPAL DE TEATRE
| 26 de maig |
“De otro planeta”
Grup de teatre ASPAHID

A les 18.30 h, al Teatre Municipal
| 27 de maig |
“Ser grans” i “Quin enrenou”
Grups Basic I i Basic II
A les 18.30 h, a l’Espai Cultural Montbarri
| 28 de maig |
“El que vulgueu”
Grup aprofundiment II
A les 18.30 h, a l’Espai Cultural Montbarri
| 5 de juny |
“Paso a paso”
Grup d’adults
A les 18.30 h, al Teatre Municipal
| 16 de juny |
“Càmeres i acció” i “La clínica”
Bàsic III i Aprofundiment I
A les 18 h, a l’Espai Cultural Montbarri
EXPOSICIONS
“Dones al descobert”
Fins al 25 de maig als INS Marta Mata i
Vinyes Velles
Del 30 de maig a l’1 de juliol a la Biblioteca de Montornès
Esc@les d’art: Marc Pruna i Ingrid
Arellano
Fins al 31 de maig a la Biblioteca

“Sex o no sex”
Fins al 31 de maig a Can
Xerracan
“Veïnes i ciutadanes”
Fins a l’1 de juny a l’Espai Cultural
Montbarri
“Estacions”
Del 8 al 17 de juny a Can Xerracan
Treballs de ceràmica, restauració,
fotografia, patchwork, pintura i informàtica
Del 6 al 17 de juny, a la sala Riu Mogent del Casal de Cultura
ALTRES
Visites a Mons Observans
Els diumenges, d’11 a 14 h, al jaciment
Mons Observans
L’hora del conte
Els dilluns, dues sessions de 30 minuts: a les 17 h, i a les 17.45 h, a la
Biblioteca
TANDEM per a persones adultes
Els dijous, converses en francès
Els dimarts, converses en anglès
A les19.15 h, a la Biblioteca

