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Els hàbits de salut dels adolescents, 
base per planificar el futur

Un estudi fet per la Diputació Barcelona entre l’alumnat de 4t d’ESO dels INS 
Marta Mata i Vinyes Velles ofereix dades sobre la percepció de l’estat de salut 
i dels estils de vida dels adolescents del poble.
L’informe apunta que gairebé el 93% de joves d’entre 15 i 16 anys fan esport, 

que el primer contacte amb l’alcohol es dóna als 13 anys en l’entorn familiar 
(74%) i les relacions sexuals completes, a punt de complir els 15 anys (32,1%).
Les dades de l’estudi complementen indicadors de salut del municipi i són la 
base per al disseny d’accions en la promoció i educació per a la salut del jovent.
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crèdits

Dediquem les pàgines centrals d’aquest Montornès viu a la tasca que realitza 

l’equip humà de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament, destacant en primer lloc el 

seu enorme compromís i esforç, en un moment tant difícil com l’actual. Aquesta 

àrea de nova creació agrupa tots els programes municipals de Benestar Social i 

Gent Gran, d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, com a eixos principals per fer front als efectes de la 

crisi econòmica. Hi són també els departaments d’Educació, Joventut, Infància i Igualtat.

Aquestes són les polítiques prioritàries per a l’actual govern municipal i han estat centrals en tots els nostres 

esforços des de l’inici. Avui l’Ajuntament intenta resoldre problemes als quals mai hauria pensat haver-se d’en-

frontar,  i així haurà de continuar sent. Els resultats i els avenços aconseguits demostren que teníem raó. 

Atendre les famílies amb més dificultats en les seves necessitats més bàsiques com alimentació, submi-

nistraments, habitatge, o tants d’altres, és bàsic per mirar d’evitar que ningú  en quedi al marge  i es vegi 

abocat a l’exclusió social.

En un poble treballador com Montornès, on l’atur fa molt de mal, on molts avis i àvies han hagut d’atendre 

els seus fills, filles, nets i netes, ha estat fonamental l’acompanyament dels equips de Benestar Social, sovint 

desbordats  per la situació i no sempre compresos. Volem reconèixer i agrair la seva professionalitat i la seva 

força, per contenir els problemes i afavorir la cohesió social.

Cal destacar que hem comptat amb la dedicació desinteressada i imprescindible de moltes persones i 

entitats que col·laboren a fer possibles diversos programes, com Volumont, Càrites o la Unió de Botiguers, 

així com els dos Casals de la Gent Gran. Els estem molt agraïts.

Conscients dels problemes, actuem també per fer front a l’atur, per generar oportunitats de formació i 

d’inserció laboral, per facilitar un espai de feina digna amb els plans d’ocupació. Sabem que hem d’adminis-

trar moltes frustracions, però estem compromesos a no defallir. La feina dels equips dels serveis d’ocupació 

tampoc està sent fàcil i també és fonamental i mereix un reconeixement.

A més de les mesures més pal·liatives, són fonamentals tots els programes adreçats a la infància, els joves 

i l’educació, com a eixos centrals de les polítiques públiques que han de garantir drets fonamentals, espe-

rança i promoció social per als adults del futur. Totes elles, a més, amb una orientació cap a la igualtat entre 

homes i dones, per superar desigualtats i discriminacions que vénen de lluny. En tots aquests departaments 

la dedicació i la bona feina dels professionals és fonamental. Sense ells i elles no seria possible.

José A. Montero. Alcalde

Que ningú es quedi al marge

Fe d’errates:

El títol de l’editorial del grup munici-
pal de Ciutadans de la pàgina 14 del 
núm. 105, hauria d’haver dit: La pan-
carta, esa tecnología que nunca falla.

•	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 juliol - agost 2016

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3
FORN BALCELLS BALCELLS

4 5 6 7 8 9 10
YÁÑEZ PARDOS FONTCUBERTA FORN BALCELLS PARDOS MORENO

11 12 13 14 15 16 17
PARDOS FONTCUBERTA FORN BALCELLS MORENO YÁÑEZ YÁÑEZ

18 19 20 21 22 23 24
FONTCUBERTA FORN PARDOS MORENO YÁÑEZ MORENO PARDOS

25 26 27 28 29 30 31
FONTCUBERTA BALCELLS MORENO FONTCUBERTA FORN BALCELLS BALCELLS

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5 6 7
FORN MORENO BALCELLS FORN BALCELLS MORENO MORENO

8 9 10 11 12 13 14
MORENO FORN MORENO FORN MORENO FORN FORN

15 16 17 18 19 20 21
YÁÑEZ PARDOS YÁÑEZ PARDOS YÁÑEZ PARDOS PARDOS

22 23 24 25 26 27 28
FONTCUBERTA PARDOS YÁÑEZ PARDOS FONTCUBERTA YÁÑEZ YÁÑEZ

29 30 31
BALCELLS FONTCUBERTA YÁÑEZ

Horari d’ESTIU:
de l’1 de juliol fins al 31 d’agost,

 de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Avinguda de la Llibertat, 2

Tel. 93 572 11 70

Calendari provisional
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Gairebé el 93% de joves d’entre 15 i 16 anys 
de Montornès fan esport o activitat física

L’estudi fet per la Diputació de 
Barcelona entre 109 alumnes de 4t 
d’ESO dels INS Marta Mata i Vi-
nyes Velles sobre hàbits de salut 
entre els joves també apunta que el 
primer contacte amb l’alcohol es dó-
na als 13 anys (74%) i les relacions 
sexuals completes, a punt de complir 
els 15 anys (32,1%)

L’informe ofereix dades sobre la percepció 
de l’estat de salut i dels estils de vida dels 
adolescents en àmbits com la sexualitat; les 
addicions; els hàbits alimentaris i de consum; 
les pràctiques de lleure i d’oci; la mobilitat i 
seguretat viària i les relacions interpersonals.

Els resultats mostren patrons dels joves 
d’entre 15 i 16 anys similars als d’altres muni-
cipis. En el cas de la pràctica esportiva fora de 
l’horari escolar, el jovent de Montornès està 
per sobre de la mitjana amb un 92,7%.

Gairebé el 50% del jovent enquestat ha fu-
mat alguna vegada i 7 de cada 10 diu que va 
tastar per primer cop l’alcohol en l’entorn fa-
miliar. Pel que fa a les drogues, un 41% afirma 
que ha provat el haixix o la marihuana i el 67% 
considera que són molt fàcils d’aconseguir.

Un de cada 3 adolescents entrevistats ha 
tingut relacions sexuals. El preservatiu és el 
mètode anticonceptiu més utilitzat, però en-
cara hi ha un 17% que no en fa servir cap o bé 
practica l’anomenada “marxa enrere”.

Joves fent esport a l’InstItut vInyes velles (Imatge d’arxIu)

Sobre les relacions familiars, el 90% diu que 
té una relació bona o molt bona amb els seus 
progenitors. |
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Volumont i Henkel fan pinya per 
l’impuls d’accions socials

Els hortolans es formen per millorar el cultiu dels horts socials. S’han dut a terme 
cinc sessions formatives sobre horticultura ecològica. Alhora, s’han introduït millores en les 
parcel·les com el sistema de reg per degoteig.

Gràcies a l’associació Volumont, un grup 
de dones participants en diversos projectes 
socials de l’Ajuntament han fet una sortida a 
Barcelona per ampliar el seu coneixement de 
l’entorn i cultivar valors en favor de la igualtat.

D’altra banda, Henkel ha donat recent-
ment a Volumont el recaptat durant les ac-
tivitats realitzades per la mateixa empresa 
amb motiu del Dia Internacional de la Segu-
retat en el Treball. L’ajut també es dedicarà a 
accions socials. |

| Notícies |

BrEus

La iniciativa, impulsada per l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, pretén ajudar a 
prevenir l’inici del consum del tabac entre 
la població infantil i jove, evitant que en el 
seu entorn observin conductes de persones 
adultes fumadores. El maig l’Ajuntament, jun-
tament amb les escoles, va engegar diverses 
accions aprofitant la Setmana sense fum i el 
Dia Mundial sense tabac. |

Antonio Gámez continua com a president del 
Consell de Govern del Casal de la Gent Gran 
Centre. Gamez encapçalava l’única candidatura 
que es va presentar a les eleccions la qual cosa 
va fer innecessària la convocatòria. La resta de 
membres són Josefina Rumí, Lluís Torrabadella, 
Angel Mingot, Pedro Hernández, Araceli Ber-
múdez, Mercedes Sala i Antonio López. |

Montornès s’adhereix al 
projecte “Entorn sense Fum”

El Casal de la Gent Gran 
Centre renova el Consell de 
Govern

alguns membres del nou Consell, a ràdIo montornès el grup de dones, durant la vIsIta al Centre hIstòrIC de barCelona

una de les sessIons de formaCIó als horts soCIals de montornès nord
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La recent constituïda Comissió impulsora 
d’equipaments per a la gent gran ha iniciat 
una roda de contactes amb els pobles amb 
experiència en equipaments d’aquest tipus. 
Parets del Vallès ha estat el primer consultat 
ja que des de 2012 té en funcionament la Re-
sidència i Centre de dia Pedra Serrada.

L’objectiu de la Comissió és constituir un 
marc permanent de treball i d’anàlisi com-
partida de totes les qüestions relacionades 
amb els equipaments per a la gent gran 
com ara les característiques tècniques dels 
espais; els emplaçaments; les despeses per a 
la construcció; el calendari d’execució; el fun-
cionament i els models de gestió, i els preus 
per la prestació dels serveis.

La Comissió està formada per l’alcalde, la 
regidora de Serveis Socials, membres dels 
dos Casals de la Gent Gran i per un equip de 
tècnics de serveis socials i del territori. |

La Comissió impulsora 
d’equipaments per a la 
gent gran, en marxa

presentaCIó de la ComIssIó
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El Servei de Mediació Ciutadana aporta eines a les entitats per prevenir con-
flictes. Un total de 13 associacions del poble han participat en un taller per aprendre 
a potenciar el diàleg, prevenir conflictes o abordar-los de manera positiva. |

Cloenda dels tallers de memòria dels Casals de la Gent Gran. La darrera edició s’ha 
tancat amb 54 participants. Enguany s’ha incorporat l’ús dels smartphones i el What-
sApp en les activitats. |

BrEus

La Sala d’actes de l’Ajuntament va acollir fa 
uns dies la presentació d’EcoRegió Montornès 
– Productes del Castell, una iniciativa que pre-
tén promoure la proximitat en la distribució dels 
productes que es conreen i s’elaboren al muni-
cipi. La idea és que puguin ser identificats com 
a tals, posats a la venda a les botigues del poble 
i inclosos en les cartes dels restauradors locals. |

Productes del Castell, el 
valor de la producció local

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis 
residencials. L’Oficina d’Habitatge de 
l’Ajuntament facilita informació sobre 
les convocatòries obertes per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. Horari: di-
marts i divendres, de 12 a 14 h.

Voluntariat per la llengua a la fresca. 
Voluntaris i aprenents compartiran tertú-
lia durant el juliol. Serà els dimarts d’11 a 
12.30 h al Centre Juvenil Satèl·lit i els di-
mecres, de 9.30 a 11 h, al Casal de Cultura.

EN 1 MINUT... 

sessIó del taller al Casal de Cultura

foto de famílIa de les persones partICIpants en la darrera edICIó dels tallers
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El V Concurs de Microcontes aplega 
més d’un centenar de participants

la columna dE l’Entitat

L’Associació El Cirerer d’Arboç sorgeix de 
la iniciativa d’un grup de mares i pares de 
Montornès del Vallès que hem vist la ne-
cessitat de compartir espais relacionats 
amb la criança dels nostres fills i filles i el 
seu procés d’acompanyament. 

L’entitat neix amb la voluntat d’oferir un 
espai setmanal de trobada per les famílies 
que estem vivint el procés de criança, i que 
volem fer-ho respectant les necessitats dels 
infants i els diferents ritmes dels seus pro-
cessos d’aprenentatge i desenvolupament. 

L’associació pretén crear una xarxa de 
famílies per compartir espais de reflexió, 
coneixements i experiències en relació a 
la criança conscient i respectuosa, la salut, 
l’educació i la vivència de la maternitat i la 
paternitat en societat, des del respecte a 
les diferents opcions personals, generant 
espais de trobada, convivència, diàleg, 
aprenentatge i lleure per a les famílies i els 
infants, així com per a les famílies que es-
peren un nou membre.

Les trobades de l’associació són espais 
no dirigits que s’iniciaran al setembre a 
l’Hotel d’Entitats, i estan obertes a qualse-
vol família en procés de gestació o amb 
infants de 0 a 3 anys. També s’organitzaran 
diferents tallers, xerrades o cursos relacio-
nats amb la criança respectuosa i la cura 
de la figura principal d’aferrament: la mare.

Si voleu posar-vos en contacte amb no-
saltres o rebre més informació de les nos-
tres activitats podeu escriure a: cireretes.
montornes@gmail.com o seguir-nos a les 
xarxes socials.

núrIa bayona 
presIdenta |

Associació El Cirerer 
d’Arboç

| Notícies |

El concurs es desenvolupa en el marc 
del programa Fem els deures i està 
organitzat per l’Associació Recursos 
Educatius per la Infancia en Risc (RE-
IR) amb el suport de l’Ajuntament.

L’Espai Cultural Montbarri va acollir fa uns di-
es el lliurament de premis de la cinquena edi-
ció del Concurs de Microcontes. Enguany han 
participat un total de 120 infants provinents 
del projecte socioeducatiu Fem els deures, del 
Centre Juvenil Satèl·lit i del Centre Infantil La 
Peixera. La temàtica central d’aquesta edició ha 
estat les professions que els participants volen 
desenvolupar quan siguin grans.

La guanyadora de la categoria d’infants de 

P3 a P5 ha estat Fatoumata Touray. En la franja 
que va de 1r a 2n de primària, ha rebut el premi 
Dina el Mouini. En l’etapa escolar que va de 3r 
a 5é, la guanyadora ha estat Maimouna Sene, i 
en el grup següent, de 6è a 2n de l’ESO, Wasi-
ma Rachi. Per últim, Darlenis Méndez ha estat 
guardonada en la categoria de 3r de l’ESO a 2n 
de Batxillerat.

Un estímul per als participants del Fem els 
deures
La primera edició del Concurs de Microcontes 
es va dur a terme l’any 2011, amb l’objectiu 
d’estimular els participants del programa de 
reforç escolar Fem els deures. Des de llavors, 
el concurs ha anat creixent en participants.|

Natura i esport en la XIV Bicicletada del Besós Decabike. Un any més, la cursa, que 
organitza el Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs amb el suport de la 
Federació Catalana de Ciclisme, va tenir un punt de sortida a Montornès. |

fatoumata touray

WasIma raChI darlenIs méndez

dIna el mouInI maImouna sene

l’alCalde, José a. montero, va tallar la CInta de sortIda al Camí fluvIal del rIu mogent
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L’atenció social, garantia dels drets socials, la igualtat i el benestar

Joves 
(13 a 29 anys)   

Persones 
adultes 

(18 a 64 anys)

Els departaments municipals de Serveis Socials, Políti-
ques d’Igualtat, Joventut; Infància, Gent Gran, Educa-
ció, i Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç treballen 
perquè la ciutadania tingui cobertes les necessitats més 
bàsiques procurant millorar les seves condicions de vida 
amb la màxima dignitat i autonomia.

Els projectes i els serveis són de dos tipus: preventius i edu-
catius (fonamentats en la informació, l’orientació i l’acom-
panyament), i assistencials per donar resposta a les neces-
sitats més immediates.
Les persones usuàries reben, durant les diverses etapes de 
la seva vida, atenció social integral i integradora.

Infants 
(0 a 12 anys)   

Educació en valors 
i acompanyament 

a les famílies 
per facilitar 

la criança

Gent gran 
(+ de 65 anys)   

Desenvolupament 
de dispositius de 
salut i tallers per 

promoure 
la salut

Dones 

Programes orientats 
per superar situacions 

de discriminació i 
foment de la

igualtat

Famílies 
Foment de la comunitat 
i aportació d’eines  per 

facilitar la cura dels 
fills i filles durant el 
creixement. Suport 

personalitzat.

Promoció de la millora 
acadèmica i l’autonomia

 amb orientació sobre 
habitatge, salut,

 formació i 
ocupació

Projectes i serveis 
dedicats a l’ocupació, 

la formació i 
l’atenció 
directa

Llar d’Infants 
Pública El 
Lledoner

PEPA – Pla 
Estratègic de 

Prevenció 
d’Addiccions

Espai 
materno 
infantil

Endavant  
JOVE!

Suport a 
les escoles i 

AMPA

Punt 
d’informació 

Juvenil

Suport 
alimentari: 
berenars i 
esmorzars

Suport 
alimentari: 
menjador
instituts

Divendres 
es família

Escola 
d’Hoteleria 
del Vallès 
OrientalPatis 

oberts

Menjador 
social

 Teleassistència

Suport a 
entitats

Formació i 
sensibilització

Centre 
Juvenil 
Satèl·lit

Fem els 
deures

Parc de 
Nadal

Catàleg 
d’activitats 
educatives

Centre 
Infantil la 
Peixera

LOPE - Dispositiu 
de localització 
de persones 
(Alzhèimer)

Casals 
de la Gent

 Gran

SIAD – Servei 
d’Informació i 

atenció a 
la donaOlímpia – 

Programa de 
suport a la 

inserció laboral

Tallers 
de salut i 

coneixement 
personal

Aules 
d’estudi

Oferta 
formativa (laboral, 
postobligatòria, 
escola d’adults)

Club de
 feina

Ajuts 
d’urgència

Teràpies
 familiars

Programa 
de distribució 

d’aliments 
frescos

Servei 
d’atenció 

domiciliària

Suport 
a l’Esplai 
Panda

Pla 
de xoc 

d’higiene 
domèstica

Programes i 
activitats 

saludables

Suport als 
instituts i 

AMPA, 
Aula TIC

Plans Locals 
d’Ocupació, 

Borsa de 
treball

Casal 
d’estiu Beques 

menjador

Projecte 
Educatiu 
de Ciutat

Servei 
d’Atenció 

Domiciliària
Programa 
Créixer en 

família

Espai de 
Debat 

Educatiu

Escola 
Municipal 
de Música

Cicles de 
xerrades per 

a famílies

Dansa i 
Aula de 
Teatre
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Enguany fa 25 anys que ens va 
deixar Montserrat Roig(Barcelona 
1946-1991), figura destacada del 
panorama literari català  i activista 
en favor dels drets de les dones.

Montserrat Roig es va llicenciar 
en Filosofia i Lletres i va escriure  
novel·les i contes, tasca que va al-
ternar amb reportatges i articles 
periodístics; també va excel·lir com 
a  directora i presentadora de te-
levisió en programes d’entrevistes 
en què donava veu a escriptors de 
generacions precedents. El 1970 
va guanyar el premi Víctor Català 
amb el recull de narracions Mol-
ta roba i poc sabó... i tan neta que 
la volen;  i el 1976 amb  El temps 
de les cireres  va guanyar el premi 
Sant Jordi.  El 1977 va publicar un 
rigorós llibre documental:  Els cata-
lans als camps nazis, que aportava 
dades inèdites sobre l’Holocaust, i 
amb el qual va obtenir un gran res-
sò i va guanyar el premi de la Críti-
ca Serra d’Or. El 1986 amb L’agulla 
daurada, una anàlisi històrica sobre 
el setge de Leningrad,  va rebre el 

una dE català, si us plau!

El gentilici per denominar els habitants de Montornès és “mon-
tornesenc” i “montornesenca”• Això no és un caprici, és així perquè 
ens ve per la història. Personalment trobo que és un gentilici que 
s’escau d’allò més al caràcter i els esdeveniments que han marcat 
la història del municipi. El sufix “enc- enca” ve del germànic “ink”. Els 
germànics! Aquells  que van engegar a rodar l’Imperi Romà! Gent 
aguerrida i lluitadora, com els montornesencs. Aquest gentilici és 
habitual a la zona nord de Catalunya on la influència àrab posterior 
va trigar més temps a arribar.  Aquí a prop tenim també cardede-
uencs, llinassencs, aiguafredencs... 

En català hi ha diverses terminacions per formar els gentilicis.  A 
més de –enc-enca,  les més habituals són -à -ana (lleidatà), -í -ina (gra-
nollerí), -ès -esa (empordanès), terminació utilitzada sobretot per a ter-
ritoris de gran extensió. També hi ha d’altres sufixos menys freqüents 
com: -er -era (formenter), o el sufix -eny -enya (alzireny),  que serveix tot 
sovint per adaptar gentilicis castellans al català (panameny). 

No totes les poblacions tenen gentilici. Sovint els municipis de 
pocs habitants o de creació recent  no disposen d’una forma assig-
nada i se’ls coneix com “els habitants de”, “els veïns de”, o  “els de”; per 
exemple, els habitants de Montornès de Segarra, no tenen gentilici  
i són senzillament  “els de Montornès de Segarra”. 

Els gentilicis no els podem deduir i els diccionaris tampoc els re-
cullen exhaustivament,  per això si no els coneixem hem de recórrer 
a obres especialitzades, com ara el Diccionari dels gentilicis catalans 
(Edicions 62, 1996), d’Agustí Bover, o la Guia de gentilicis publicada 
en versió digital pel Parlament de Catalunya, on es pot consultar 
una llista de tots els gentilicis catalans i d’arreu del món.

Recomanacions. Recordem 
Montserrat Roig 

Millorem el català Montornesencs 
i montornesenques, no em toqueu el 
gentilici! 

reyes barragán gutIérrez. 
Tècnica de normaliTzació lingüísTica

de oficina de caTalà de 
monTornès del Vallès

av. mogEnt, 2 · 08170 montoRnès 
tEl. 93 572 17 19

montornes@cpnl.cat • www.cpnl.cat.
aTenció al públic duRant El mEs dE juliol 

dE dilluns a divEndREs dE 10 a 13 h

montserrat roIg, 25 anys de la seva mort

premi Nacional de Literatura Cata-
lana d’Assaig.

Fins a la seva mort Montserrat 
Roig va fer d’articulista de la premsa 
diària en diferents mitjans i des d’allà 
es va posicionar a favor de les reivin-
dicacions feministes de l’època.  
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Un conveni entre l’Ajuntament i el Circ Raluy, 
amb més de 80 anys d’història, ha permès que 
la companyia hagi pogut preparar, al recinte 
firal de l’avinguda d’Ernest Lluch, el muntatge 
del nou espectacle “Circ Raloy Legacy” i que 
aquest s’hagi estrenat a Montornès, poble que 
ha obert la una gira de dos anys.

Tal com estableix l’acord, el Circ Raluy ha 
organitzat visites guiades a les seva carpa i 
als carruatges (s. XIX i XX) i ha deixat accedir 
a alguns dels assaigs a infants i joves usuaris 
del CI La Peixera i del CJ Satèl·lit, i a famílies 
de programes del Departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament. A més, se’ls ha ofert 
entrades per a alguna de les set funcions fetes 
al poble. El Circ Raluy també ha col·laborat en 
les Festes de Sant Joan, a Montornès Nord.

L’any 2015 el Circ Raluy va ser guardonat 
amb el Premi Ciutat de Barcelona. El 2006 va 
rebre la Creu de Sant Jordi i el 1996 el Premio 
Nacional de Circo que concedeix el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. |

El Circ Raluy estrena a 
Montornès el seu nou 
espectacle

 el CIrC raluy al reCInte fIral

Més de 3.000 persones vibren 
amb La Remençada

prImer esCenarI a la ConfluènCIa dels Carrers de Jaume I, franCesC layret I narCís monturIol

La Remençada, pel davant I pel darrera

segon esCenarI a la plaça de pau pICasso

bartomeu sala I els remenCes Cap a la batalla

els aCtors I aCtrIus de La Remençada s’aComIaden fIns l’any vInent
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El Club d’Escacs Montornès continua fent créixer la pedrera.  Una de les seves prome-
ses més joves, Alex Villa, ha estat sotscampió sub-8 en el Torneig infantil EDAMI 2016 celebrat 
al CosmoCaixa el 5 de juny. Hong Wei Zheng va quedar a les portes del podi. |

El Club Karate Montornès es con-
solida a nivell de l’Estat. L’entitat va 
aconseguir dues medalles de plata i 
una de bronze en el Campionat d’Es-
panya de Clubs celebrat a Leganés el 
28 i 29 de maig.

L’atletisme es distingeix en el Cam-
pionat de Catalunya Juvenil, Júnior 
i Promesa. Mourad Mounim ha estat 
campió Promesa en els 5.000 m llisos; 
Ariadna Dominguez i Marina Guardeño 
sotscampiones en pes i martell, respec-
tivament, i Patricia Purificación, medalla 
de bronze Promesa en 100 i 200 m llisos. 

EN 1 MINUT... 

Joves promeses del Club d’esCaCs montornès

alex vIlla amb el trofeu

Joc net i esportivitat en la 
I Minicopa VOBàsquet

Equips infantils d’una desena de municipis 
van participar a començament de juny en la 
primera Minicopa VOBàsquet, organitzada pel 
CB Vila de Montornès i Vallès Oriental Bàsquet. 
L’esdeveniment es va celebrar al Pavelló d’Es-
ports i a la nova Carpa Polivalent El Sorralet.

La competició aposta pel joc net i l’esporti-
vitat, més enllà dels resultats. Es van premiar 
valors com les conductes esportives en pista, 
a la banqueta i de l’afició, el sistema de joc, el 
fair play i el respecte arbitral. Els conjunts gua-
nyadors van ser el mini masculí del CB Lliçà 
d’Amunt i el mini femení del CB Sant Gervasi. |un moment de la CompetICIó

Foto	CluB	EsCaCs	Montornès Foto	CluB	EsCaCs	Montornès

Foto	VoBÀsQuEt
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Un any del nou mandat: continuem 
treballant per millorar Montornès

El 13 de juny va fer un any que vam formar el 

nou govern gràcies a la confiança que vau dipositar en nosaltres, amb 

el mandat de continuar amb el projecte de transformació social de 

Montornès.

Queden coses per fer i per millorar el nostre poble però durant aquest 

primer any hem engegat nous projectes a destacar: la remodelació de la 

plaça de Joan Miró i el Parc dels Castanyers estan en marxa i el camí que 

uneix la nova passarel·la amb la zona de serveis i la nova pista poliva-

lent és una realitat. Hem traslladat l’Oficina d’Ocupació i continuen els 

programes d’inserció laboral. L’Ajuntament ja ha comprat 5 habitatges 

per destinar-los a ús social.

Des de la nova Regidoria d’Infància s’han ofert casalets a Setmana 

Santa i pel setembre. A més, treballem en el nou Centre Infantil. Hem 

aprovat el nou Pla Jove i hem iniciat el procés per dissenyar un espai 

juvenil al centre del municipi. També estem treballant amb una comissió 

d’avis les noves propostes per al nou Casal de Gent Gran i el Centre de dia/

Residència. Per primer cop, hem elaborat el Pla d’Actuació Municipal que 

marca el rumb de tota la legislatura i que us permet cogovernar partici-

pant directament. També hem celebrat el primer any de gestió municipal 

del Complex Esportiu i el primer curs de Formació Professional. 

Aquestes són algunes de les actuacions desenvolupades durant aquest 

any de mandat. Queda molt per fer i volem que ens acompanyeu per fer 

de Montornès un poble encara millor.  

Deixalleria deixada

Les apostes per la recuperació i el bon 

tractament de residus són polítiques necessàries i indispensables 

per al medi ambient que cal aplicar de forma rigorosa. Fomentar la 

utilització de les deixalleries amb bonificacions és un bon incentiu 

per prendre’n consciència i adquirir-ne l’hàbit d’ús. Ara bé, cal que 

aquest servei ofert per les administracions sigui de qualitat i tingui 

unes mínimes condicions, i és notori que la nostra deixalleria no les 

compleix. És inadmissible que una instal·lació d’aquest tipus estigui 

en pèssimes condicions: accessible a qualsevol hora del dia i de la 

nit per una tanca deficient, amb brutícia per tot el perímetre i amb 

una evident manca de seguretat, que pateixen tant els usuaris com 

els treballadors. A més, des de fa molt de temps els caps de setmana 

s’instal·len unes persones a la porta d’accés i, talment com si fos un 

peatge, aturen els usuaris que hi van per demanar-los que els donin 

el material que ells estan buscant. A més de la inseguretat ciutadana 

que provoca, dóna una imatge lamentable i contradictòria, ja que 

per una banda es busca la implicació dels ciutadans per fer un cor-

recte tractament de residus, però per l’altra qualsevol pot entrar per 

endur-se materials, barrejar els residus i cometre actes vandàlics que 

deixen la instal·lació en males condicions.

Per què l’equip de govern tot i el coneixement que té d’aquesta situa-

ció no posa fil a l’agulla per posar-hi una solució? Prou excuses de com-

petències, cal exigir al Consell Comarcal que actuï sense més demora.

Un any a l’Ajuntament

El passat 13 de juny va fer un any de la constitució 

del nostre grup municipal al consistori. En aquest temps, hem portat els 

valors d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament en forma de propostes 

i mocions que han cercat el suport al procés d’autodeterminació del 

nostre país, la defensa de la llengua i la cultura catalanes, la recuperació 

de la memòria històrica, la lluita pels drets socials i les llibertats polítiques, 

i la defensa del medi ambient i dels drets dels éssers vius.

Hem fet una oposició fiscalitzadora, però constructiva i oberta al 

diàleg, sovint difícil, amb el govern i tota la resta de grups. Conscients 

de ser la quarta força política del nostre poble, ens hem esforçat per 

treure suc de les pedres. Amb molt treball, hem aconseguit ser el grup 

municipal que més mocions ha presentat durant aquest any (12) i el 

segon grup que més mocions ha aprovat al ple (8), només per darrera 

del govern, que n’ha presentat deu i n’ha aprovat nou. Creiem que és un 

balanç positiu pel primer any d’un grup municipal novell i humil, però 

amb la voluntat de donar servei i millorar el poble.

En el proper ple de juliol, presentarem una moció proposada per la 

Plataforma Anem a 1000 en suport d’un salari mínim de 1.000 € per 

als treballadors de l’Ajuntament i de les empreses que es presentin a 

les licitacions públiques del nostre consistori, seguint l’exemple dels 

Ajuntaments de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, el Papiol, Cornellà 

de Llobregat, Molins de Rei o Vallirana.

Dar explicaciones ¿tarea del gobierno 
o de la oposición?

Decidir es una de las acciones que distingue la 

actuación del gobierno de una corporación. Y ¿quién decide en nuestro 

municipio? Pues quien tiene la mayoría absoluta, los comunistas, los 

del no al rodillo. A pesar de la evidencia, hay quien pretende cubrir esta 

potestad como si aquello que se realiza en nuestro pueblo fuese respon-

sabilidad de todos los regidores del consistorio. ¿Alguién puede creerse 

que las obras de la pasarela (vecina de la torre eléctrica) y la carpa de 

fiesta mayor(entre otros usos) son responsabilidad de la estrategia de 

los grupos que no gobiernan? En Ciutadans pensamos que no, que la 

estrategia de cómo accedemos a la información y a los instrumentos 

políticos de nuestros cargos nada tiene que ver con la conveniencia o 

no para los intereses del municipio de ciertas decisiones que sólo toma 

quien gobierna. Es más, desde aquí manifestamos que nuestro alcalde 

no ha proporcionado todavía a C’s ni uno de los medios propios de los 

grupos de la oposición para trabajar y comunicarse con los vecinos 

como viene contemplado en las normas y leyes y es que una cosa son 

”recursos” y otra disponer de “todo” de forma arbitraria y aleatoria, con 

absolutismo y anteponiendo banalidades a una fructífera discusión 

de contenidos. La prueba más evidente de todo ello es la negativa del 

Alcalde de tramitar una propuesta para que los plenos sean “retrans-

mitidos y grabados íntegramente” utilizando los canales digitales, 

totalmente gratuitos, a nuestro alcance.
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Volem el centre de dia
 

El concepte de “vulnerabilitat” s’ aplica a aquells 

sectors o grups de la població que per la seva condició d’ edat, sexe, 

estat civil i origen ètnic es troben en condició de risc, i això els impedeix 

incorporar-se al desenvolupament i accedir a millors condicions de 

benestar. 

En aquest grup trobem a la gent gran, col·lectiu al qual la Generalitat 

va destinar 500.000 euros per a la construcció d’un centre de dia a Mon-

tornès. On són aquests diners? El govern que ara presideix l’Ajuntament 

va decidir, per diverses qüestions, que en lloc de dedicar-los a la cons-

trucció d’aquest centre de dia els dedicarien a la construcció del nou 

casal per a la gent gran. Fins aquí bé, però no va ser així i aquests diners 

es van acabar dedicant a la construcció del pont que uneix Montornès 

Nord amb els camps de cultiu, i a la construcció d’un segon pavelló. 

Ara els ciutadans de Montornès volen explicacions i sobre tot volen que 

aquests 500.000 euros tornin al col·lectiu de la gent gran. 

Senyors, volem el centre de dia!!!

Volem que es doni una explicació a  la gent gran d’aquest municipi. 

No creuen que abans de canviar el destí dels diners que eren per a un 

col·lectiu determinat, haurien d’haver preguntat als afectats? Perquè 

volem recordar-los que vostès són servidors públics i no haurien de 

prendre segons quins tipus de decisions sense consultar-les abans.

Mayoría sorda

Nadie duda de la legitimidad democrática de los gobi-

ernos fruto de mayoría absoluta, pues son el resultado de 

la libre expresión de los ciudadanos en las urnas.

En Montornés estamos teniendo la muy preocupante experiencia de 

gobierno con mayoría absoluta. Este tipo de gobierno acaba por perpetu-

arse en el poder, anulando cualquier tipo de oposición o alternativa con su 

férreo control de la institución, que principalmente pone a su servicio, con-

virtiéndola en su “cortijo particular” y negando en casos muy principales la 

información de los datos necesarios para una fiscalidad de sus procesos. 

Tanto en gastos de inversiones como en temas laborales (contrataciones, 

planes de ocupación, etc.) nos demuestran día a día, que no necesitan la 

aprobación de la oposición, siendo autoritarismo su actuación.

En la anterior revista municipal se nos acusa de no realizar bien nues-

tra labor de fiscalizar la acción de gobierno, pero no mentimos cuando 

decimos que no tenemos información. Llevamos años solicitando los 

suficientes datos para ello, sin que nuestras peticiones sean satisfechas. 

Sentencias judiciales así lo dicen. Se nos deja al margen en los medios 

de comunicación que pagamos con nuestros impuestos, sin debates 

políticos abiertos en la Radio Municipal y no podemos, como oposición, 

realizar aportaciones en esta revista municipal controlada por el gobier-

no. Por todo ello, creemos que la sordera que tiene esta mayoría es algo 

que nos afecta a todos. 

La base del trabajo es una detallada información.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 26 de juny |
XX	torneig	Vila	de	Montornès
A les 9 h, a la nova Carpa Polivalent El 
Sorralet (C. dels Castanyers)
| 29 de juny |
retorn	a	la	ciutadania	de	les	
propostes	del	procés	participatiu	
del	Pla	d’actuació	Municipal	(PaM)
A les 18 h, a la Sala parroquial de Sant 
Sadurní
| 2 de juliol |
aniversari	de	l’aVV	del	Centre
De 15 a 01.30 h a la pl. de Pau Picasso
| 3 de juliol |
IV	International Scooter	Festival
De 10 a 20 h, a l’Skate Park 
| 8 de juliol |
Exposició	col·lectiva	de	fotògrafs	de	
Montornès
A les 19 h, inauguració a Can Xerracan
liceu	a	la	fresca:	La Bohème	de	G.	
Puccini
A les 21.30 h, als jardins de Manso 
Calders (Institut Vinyes Velles) 
| 9 de juliol |
Festival	d’estiu	de	la	Hermandad	
nuestra	señora	del	Carmen
De 9 a 20 h, al carrer de la Casa Nova
Havaneres	i	rom	cremat	amb	

Voramar	i	ultramar
A les 22 h, al pati de la SC La Lira
| 11 de juliol |
Mulla’t	per	l’esclerosi	múltiple
A partir de les 10.30 h a les piscines 
d’estiu Les Vernedes
| 15 de juliol |
Cinefòrum	del	CEMV: Star Wars: 
episodio VII. El despertar de la fuerza
A les 22 h, al pati del Casal de Cultura
| 16 de juliol |
Barturock	2016
A les 22 h, a la plaça de Pau Picasso
| 17 de juliol |
taller	de	circ	i	circuit	de	girocicles	i	
espectacle	Rodolfo i Rita
A les 18 h, a la plaça del Poble
| 22 de juliol |
Cinema	a	la	fresca:	Atrapa la bandera
A les 22 h, a la plaça del Poble

NITS D’ESTIU A LA ROMANA a 
Mons Observans
| 7 de juliol |
A les 19 h, La història novel·lada	amb 
l’escriptora M. Carme Roca
A les 20 h, La mirada d’Akaïs, visita 
teatralitzada amb l’actriu Elena 
Godço

| 9 de juliol |
aMor-roMa
A les 22 h. De 21.30 a la mitjanit, 
terrassa a la fresca, a l’esplanada del 
jaciment
| 16 de juliol |
Convivium
A les 21.30 h, sopar degustació
A les 23 h, visita teatralitzada amb el 
jaciment il·luminat
De 20.30 a 23.30 h, sortida fotogràfica

ESTIU JOVE
“Jarana” a la Pau
Dimarts, 28 de juny i 5,12 i 19 de juliol

De 18 a 21 h, a la pl. de 
Pau Picasso
Dimecres en remull
Dimecres, 29 de juny i 6, 13 i 20 de 
juliol
Durant tot el dia, sortides a la platja, 
piscina, etc. 
(Inscripcions al CJ Satèl·lit)
Okupa Can Xerra
Divendres, 1, 8, 15 i 22 de juliol
A les 22 h, a Can Xerracan
Sortides nocturnes de descoberta
7 de juliol, a Ca l’Arnau i Masferrer
14 de juliol, al Telègraf i el Castell de 
Sant Miquel




