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i més actiu per a infants i jovesi més actiu per a infants i joves

Un any més les entitats han contribuït a ampliar l’oferta d’activitats infantils 

d’estiu. El CF Montornès, el Club Karate Montornès, el CB Vila Montornès, 

el CF Sala i el Club Tennis Montornès han mobilitzat prop de 300 infants i 

joves. L’esport s’ha combinat amb excursions i banys a les piscines.

El Casal d’estiu, dedicat a la música, i el Campus del CEM Les Vernedes, 

amb activitats aquàtiques molt apreciades pels usuaris, acullen a l’entorn 

de 500 infants. L’Espai Panda durà de colònies a fi nal de mes 79 infants i 

joves d’entre 5 i 16 anys a la casa Els Refugis, situada a Serinyà (Girona).
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Com cada estiu l’Ajuntament programa nombroses activitats adreçades als 

infants i joves per omplir el període de vacances escolars. L’oferta és de molta 

qualitat i respon, en bona mesura, a les demandes de les famílies. Tant el Casal 

d’Estiu, que es desenvolupa aquest any a l’escola Mogent, com el Campus Espor-

tiu, organitzat a les instal·lacions esportives municipals, estan pleníssims d’infants tot el mes. Serveis com 

menjador, acollida o transport, també responen a les vostres necessitats. Complementen aquesta oferta 

els campus esportius de diverses entitats del municipi. 

Aquestes activitats compten amb un equip de persones qualifi cades i compromeses per desenvolu-

par una programació engrescadora, lúdica i també educativa. Estimular la convivència, potenciar les 

relacions personals i les noves amistats, i reforçar valors i actituds positives són aspectes fonamentals en 

aquests projectes. Per tot això, les famílies hi confi eu i us estem molt agraïts i agraïdes. 

Com fem també durant el curs escolar, hem programat el suport i acompanyament per aquelles 

famílies que tenen més difi cultats i evitar així que cap nen o nena deixi de participar en les activitats pro-

posades per motius econòmics o socials. Aquests projectes també contribueixen a mantenir la cohesió 

social i l’equitat en els serveis públics.

També, un any més, es duen a terme les colònies organitzades per l’Esplai Panda. Durant una setmana 

infants i joves gaudeixen d’una programació completíssima d’activitats en un entorn de convivència 

intensa, amb el suport dels monitors i monitores que hi treballen de manera voluntària. L’experiència 

sempre és inoblidable gràcies al seu esforç i a la solidesa del seu projecte d’educació en el lleure. També els 

volem donar les gràcies. 

S’han programat també tot un seguit d’activitats especials per aquestes dates adreçades al jovent i al 

públic en general, de les quals esperem que gaudiu. Us animem a consultar les programacions i aprofi -

tar-les al màxim.

Us desitjo un bon estiu. Ens retrobem al setembre a portes de la Festa Major.

José A. Montero. Alcalde

Activitats d’estiu per a infants i joves

• 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, 38

 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 agost - setembre 2016

DL DM DC DJ DV DS DG

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

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

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

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4
PARDOS BALCELLS FONTCUBERTA FONTCUBERTA

5 6 7 8 9 10 11
BALCELLS FORN YÁÑEZ PARDOS FONTCUBERTA MORENO PARDOS

12 13 14 15 16 17 18
YÁÑEZ FONTCUBERTA PARDOS YÁÑEZ MORENO BALCELLS BALCELLS

19 20 21 22 23 24 25
FORN PARDOS YÁÑEZ MORENO BALCELLS FORN FORN

26 27 28 29 30
PARDOS FONTCUBERTA MORENO BALCELLS FORN

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

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

Tel. 93 572 11 70

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

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

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat
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L’equilibri territorial i l’espai públic, els
àmbits del PAM amb més propostes veïnals

A fi nals de juny es va fer la sessió de presen-

tació a la ciutadania dels resultats del procés 

participatiu organitzat a l’entorn del PAM. Un 

total de 178 persones han participat en els 

cinc tallers desenvolupats entre els mesos 

d’abril i maig. L’àmbit dedicat a l’Equilibri ter-

ritorial i l’Espai públic ha estat el que ha acu-

mulat més propostes veïnals (79), seguit pels 

àmbits d’Igualtat i Ciutadania (73), i de Drets 

Socials i Benestar (72). Progrés Econòmic n’ha 

tingut 37 i Participació i Transparència, 34.

Inversions municipals 2016 – 2019
Les inversions previstes es concreten en 48 

actuacions. Algunes ja es duen a terme, com 

la remodelació de Can Saurina, o estan acaba-

PARTICIPANTS AL TALLER SOBRE IGUALTAT, DIVERSITAT I QUALITAT DE VIDA

L’Ajuntament ha rebut 355 propostes veïnals i d’asso-
ciacions per al Pla d’Actuació Municipal 2016-2019. Un 
cop descartades les repetides, s’han analitzat 295 i s’han 

incorporat 209 al pla. El territori i l’espai públic han es-
tat els àmbits amb més suggeriments. Les inversions mu-
nicipals previstes per al mandat inclouen 48 actuacions.

des, com la millora de l’equipament del Pla de 

Transició al Treball (PTT) i de l’Hotel d’Entitats.

Durant aquest 2016, es planifi caran equipa-

ments per a la gent gran (centre de dia, resi-

dència i un nou emplaçament del casal de la 

Gent Gran Centre) i un nou centre juvenil.

D’altra banda, s’iniciarà la remodelació de 

Pintor Mir per acollir un centre infantil; la re-

forma del Teatre Municipal i es duran a terme 

millores a la Zona Esportiva Municipal Les 

Vernedes. També es desenvoluparà una zona 

d’equipaments a Can Bosquerons i es millorarà 

l’entorn de la pl. de Lluís Companys, els darre-

res del c. del 9 d’abril, la pl. de la República, el 

c. d’Anselm Clavé i s’acabarà la reurbanització 

del parc dels Castanyers i de la pl. de Joan Miró.

Actuacions a partir de 2017
Segons les previsions, al 2017 s’iniciaran les 

obres del nou edifi ci de l’Escola Palau d’Amet-

lla; i de millora de la pl. de la Pèrgola, del c. de 

la Llibertat, de la pl. de Margarida Xirgú, i de 

l’aparcament del CAP.

En les inversions del període 2016 i 2019 

també hi ha la restauració del castell de Sant 

Miquel i la recuperació del molí de Can Vilaró. |
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Treballadors de Transportes JCarrion han fet 

una neteja intensiva de Can Pla, un dels llocs 

on s’acumulen més deixalles dels camions que 

donen servei a aquesta i a altres empreses de 

l’entorn. J Carrion ha estat sensible a la deman-

da de l’Ajuntament de mantenir net l’espai i ha 

dut a terme una campanya informativa amb 

els seus camioners perquè facin ús de les bos-

ses i contenidors ubicats a la zona. |

L’empresa JCarrion 
col·labora en la neteja
de Can Pla

Eleccions Generals 26J
Resultats a Montornès

VOTS %

En Comú Podem 2.518 32.95%

PSC - PSOE 1.570 20,55%

PP 1.201 15,72%

C’s 1.094 14,32%

ERC-CATSÍ 586 7,67%

CDC 367 4,80%

PACMA 192 2,51%

Recortes Cero - Grupo Verde 21 0,27%

PCPC 8 0,10%

Vots en blanc 84 1,10%

Vots nuls 62 0,80%

Total cens:  11.450
% participació:  67,28%
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Un estudi sobre els hàbits de comunicació i 

informació del veïnat situa la revista Montor-

nès Viu com el mitjà local amb més presència 

entre la ciutadania.

L’estudi ha estat realitzat pel Gabinet d’Es-

tudis Socials i Opinió Pública (GESOP) i es va 

basar en 432 entrevistes realitzades entre el 5 

i el 12 de maig a persones majors de 16 anys.

El 73,6% afi rma que llegeix la revista i gai-

rebé la meitat manifesta que ho fa detingu-

dament. El butlletí obté una puntuació mitja 

de 7,1. Una quarta part li atorga un aprovat 

(notes de 5 o 6), la meitat un notable i gairebé 

2 de cada 10 consideren que és excel·lent.

Com a aspectes més positius de la publicació 

destaca el valor de les informacions de caire 

local que conté. Pel que fa a les propostes de 

millora, un 17% pensa que ja està bé com es-

tà, mentre que el 15,7% demana que la infor-

mació sigui més àmplia i/o més detallada. |

Montornès Viu, el 
mitjà més present
en l’àmbit local

 Els Plans d’Ocupació Local 2016 
donaran feina a 25 persones

L’Ajuntament ha iniciat la prime-
ra fase dels POL amb els processos 
selectius per contractar 17 persones 
amb perfi ls professionals diversos 
que treballaran en 8 projectes muni-
cipals o reforçaran serveis. Durant 
la segona fase s’ha previst contrac-
tar 8 persones més.

El Consistori ha aprovat 11 projectes a desen-

volupar durant el 2016 mitjançant els Plans 

d’Ocupació Local (POL). Es contractaran 25 

persones, i s’hi destinaran 402.378,49 euros. 

Un total de 210 persones, inscrites en la 

Borsa de Treball Municipal, s’han interessat 

per les ofertes de la primera fase dels POL i 

71 han participat en els processos de selec-

ció per optar als 17 llocs de treball convocats. 

Duran a terme tasques de neteja, jardineria i 

obres, control de la via pública i equipaments.

Des de 2013 hi ha Plans d’Ocupació
Des que es van engegar l’any 2013, el conjunt 

d’actuacions desenvolupades (incloent les de 

2016) representen la contractació de 146 per-

sones per a 58 programes. La despesa, que 

assumeix l’Ajuntament en solitari, ha estat 

d’1.542.777,08 euros.

L’objectiu dels POL és ajudar a alleugerir la 

difícil situació econòmica que afecta algunes 

famílies del poble. Els contractes tenen una 

durada de 6 o 9 mesos en funció del projecte. |

AGENTS DE CIVISME REVISEN EL MOBILIARI URBÀ
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L’Ajuntament i la Generalitat donaran conti-

nuïtat els propers dos cursos al projecte Aules 

Obertes que es du a terme als INS Marta Ma-

ta i Vinyes Velles. Divuit alumnes del 2n cicle 

d’ESO han après a moure’s en un entorn de 

feina real en set empreses del poble i formant 

part del personal de la Brigada Municipal i de 

les escoles Mogent i Can Parera. |

Més aules obertes per 
aprendre en el món
laboral real

Continua el projecte Endavant jove! 
Participants del programa d’inserció la-

boral van visitar al mes de juny la casa 

rural Can Sala per entrar en contacte 

amb el mercat de treball i conèixer les 

empreses de la zona.

EN 1 MINUT... 

Els Programes de Qualifi cació Professional, una altra aposta ferma per l’edu-
cació del jovent. Una dotzena d’alumnes de Fabricació mecànica i vuit d’Hoteleria, 

cuina i serveis de restauració han obtingut aquest curs l’acreditació de la formació del 

Pla de Transició al Treball (PTT). |

ALUMNES DEL MÒDUL D’AUXILIAR D’HOTELERIA, CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ

ALUMNES DEL MÒDUL D’AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA

ALUMNAT, PROFESSORAT I EMPRESES D’AULES OBERTES AMB L’ALCALDE, 
JOSÉ A. MONTERO
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L’Hotel d’entitats, un projecte 
col·laboratiu d’impuls associatiu

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

Si bé el passat 2015 van ser 19 els membres 

de Lleure Montornès que van assolir el cim 

del Toubkal de 4167 metres, a la serralada 

de l’Atles al Marroc, dintre del Projecte 4000, 

enguany i coincidint amb el pont de Sant 

Joan, l’Associació Excursionista Lleure Mon-

tornès fundada tan sols fa 6 anys i amb més 

de 130 socis, hem assolit un nou repte: hem 

pujat 19 muntanyencs al Pyrámide Vincent 

(4215 m), dins de la carena Monte Rosa in-

closa dins dels Alps Italians, i a més, altres 

components de l’associació van completar 

l’estada pujant també al Balmenhórn (4167) 

i a la Punta Ludwig (4344). 

Gaudint d’aquesta fi ta, segueix la tra-

jectòria de compromís i superació que 

l’entitat s’ha imposat per tal de marcar, 

any darrera any, nous reptes que quedin 

registrats en la història del muntanyisme 

de Montornès, amb la presència de la ban-

dera del municipi en els grans moments 

de culminació del nostre Projecte 4000.

Aquesta expedició ha estat una vegada 

més exemple d’il·lusió, esforç i treball en 

equip, en què tots els membres han po-

sat de part seva perquè l’objectiu fi nal fos 

assolit.

AE Lleure Montornès vol agrair les faci-

litats que ha rebut des de l’Ajuntament de 

Montornès del Vallès per desenvolupar la 

seva tasca dins i fora del nostre municipi.

Si voleu compartir amb nosaltres aquets 

moments de muntanya i natura, entreu a: 

www.lleuremontornes.cat i coneixereu les 

nostres activitats i com contactar amb l’as-

sociació. |
JUNTA AE LLEURE MON TORNÈS

Els Alps, nou repte 
de l’Associació 
Excursionista Lleure 
Montornès

| Notícies |

Aquest mes de juliol s’ha posat en 
marxa el nou Hotel d’entitats al car-
rer de Blas Infante. Inicialment, una 
desena d’entitats hi residiran per-
manentment i altres en faran ús de 
forma puntual.

Una desena d’entitats socioculturals del poble 

estrenen aquests dies les dependències de 

l’Hotel d’entitats que s’ha habilitat a la segona 

i tercera planta de l’antic edifi ci d’habitatges 

dels mestres de l’Escola de Sant Sadurní, al 

carrer de Blas Infante. Hi residiran de forma 

permanent i en un futur se n’incorporaran de 

noves. També hi ha associacions que faran un 

ús puntual d’aquest nou espai que té 264,25 

m2 útils distribuïts en dues plantes, disposa de 

La plaça de Joan Miro ja mostra la seva nova fesomia. Aquests dies s’enllesteixen 

les obres de pavimentació de les grades i s’inicien les de pavimentació de l’espai central. El 

projecte de remodelació va sorgir del veïnat i dels professionals de Pla Estel. |

L’HOTEL DISPOSA DE CINC SALES POLIVALENTS PER ACOLLIR REUNIONS, XERRADES, PROJECCIONS, ETC.

6 despatxos, 5 sales polivalents per a activitats 

i reunions, i espais d’offi  ce i d’emmagatzemat-

ge de material.

Model d’autogestió responsable
Les entitats han tingut un paper fonamental 

en la redacció del reglament d’ús de l’equi-

pament. Han participat en diverses sessions 

de treball i seran elles mateixes les encarre-

gades de dinamitzar el dia a dia de l’espai de 

forma col·laborativa, responsable i sostenible. 

Tot plegat s’articularà a través d’una comissió 

gestora amb representació de cada entitat i 

de l’Ajuntament.

Els valors que presideixen el reglament d’ús 

fomenten el respecte, la convivència, la res-

ponsabilitat, i la confi ança. |
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Casal i campus: l’estiu més viu i mogut per a infants i joves
A l’entorn de 800 infants participen en les activitats que 
s’han programat per a aquest estiu. Continuant l’expe-
riència dels darrers anys, les propostes s’han fet des de 
l’Ajuntament i des de diverses entitats esportives del po-

ble. El Casal d’estiu i el Campus multiesportiu del CEM 
Les Vernedes acullen prop de 500 infants. En el cas del 
Casal d’estiu, la demanda ha superat l’oferta i enguany 
hi ha hagut llista d’espera.

CASAL ESPORTIU DEL CB VILA MONTORNÈS

EXCURSIÓ A CAN GALBANY INCLOSA EN LA PROGRAMACIÓ DEL CASAL D’ESTIU

CASAL ESPORTIU DEL CLUB FUTBOL MONTORNÈS

ACTIVITATS AQUÀTIQUES AL CAMPUS DEL CEM LES VERNEDES

ELS PARTICIPANTS OPINEN...

Perquè en aquest campus 

es poden fer moltes coses, 

els monitors i monitores 

són molt bons. També podem practicar piscina 

tots els dies de la setmana i m’agrada perquè 

vénen molts amics meus. M’agrada la piscina, la 

natació i futbol. Aquí puc practicar-ho tot.

KEVIN EXPÓSITO BILLET 
12 ANYS

USUARI DEL CAMPUS DEL 
CEM LES VERNEDES

Perquè és un espai on 

m’ho passo molt bé cada 

estiu. Puc estar amb els meus amics i fer moltes 

activitats diverses i compartir experiències. Vaig co-

mençar a fer casal al 2011 i el complemento amb 

el curs de tennis del club que faig durant l’any.

Perquè és molt “xulo” venir al casal i el que 

més m’agrada són els jocs d’aigua, i m’ho estic 

passant molt bé.

LLUC BUENO RUIZ 
14 ANYS

USUARI DEL CASAL 
ESPORTIU DEL CLUB TENNIS 
MONTORNÈS

ALEIX MOLINA GÓMEZ
5 ANYS

USUARI DEL CASAL D’ESTIU

M’ agrada molt aquest casal perquè m’agrada 

molt fer karate. Jo faig karate durant tot l’any i 

per què no, també a l’estiu, jugar, fer jocs d’aigua i 

practicar karate.

ALBA MONTILLA SÁNCHEZ 
8 ANYS

USUÀRIA DEL CASAL ESPORTIU 
DEL CLUB KARATE MONTORNÈS

Perquè jugo a bàsquet tot l’any i he convençut les 

meves amigues perquè vinguin, i alguna s’ha inscrit. 

També perquè a l’estiu hem de fer activitats esporti-

ves perquè van molt bé.

Porque me gusta mucho 

estar aquí, con gente 

profesional y con todos mis amigos. Yo juego al 

fútbol durante todo el año, y ahora en verano es 

la mejor manera de pasármelo muy bien, hacien-

do lo que más me gusta.

PAULA TORRENTE GARCÍA 
14 ANYS

USUÀRIA DEL CASAL ESPORTIU 
DEL CB VILA DE MONTORNÈS

KEVIN GONZÁLEZ SECO 
12 ANYS

USUARI DEL CASAL ESPORTIU 
DEL CF MONTORNÈS

Per què has escollit aquesta activitat i no una altra?

Un any més les entitats han contribuït a am-

pliar l’oferta d’activitats infantils d’estiu. El CF 

Montornès, el Club Karate Montornès, el CB Vila 

Montornès, el CF Sala i el Club Tennis Montor-

nès han mobilitzat prop de 300 infants i joves. 

L’esport s’ha combinat amb excursions i banys 

a les piscines.

El Casal d’estiu i el Campus del CEM Les Ver-

nedes han aplegat prop de 500 infants d’entre 

3 i 12 anys. El primer té com a centre d’interès 

la música. Entre les activitats hi ha hagut una 

visita al Museu de la Música de Barcelona i una 

excursió a Can Galbany. En el Campus del CEM, 

les activitats aquàtiques i el tir amb arc han es-

tat les més apreciades 

L’Espai Panda durà de colònies a fi nal de juliol 

79 infants i joves d’entre 5 i 16 anys a la casa Els 

Refugis, situada al poble de Serinyà, a Girona. | CASAL ESPORTIU DEL CLUB TENNIS MONTORNÈSCASAL ESPORTIU DEL CLUB KARATE MONTORNÈSCASAL ESPORTIU DEL CLUB FUTBOL SALA
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Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

Els germans Elisenda, Jaume i Oriol Vellvé 

Campañà han fet donació de 27 fotografi -

es a l’Arxiu Municipal i n’han cedit 13 més, 

temporalment, perquè siguin digitalitza-

des i també passin a formar part del fons 

d’imatges de l’arxiu.

Són fotos en blanc i negre dels anys 40 

i 50 del segle passat. Són imatges del cas-

tell, dels pallers, del camp de futbol, de la 

casa d’en Joi, del nucli antic de Montor-

nès..., però sobretot són de la masia de 

can Coll: els interiors, l’era, la bassa, els 

treballs de segar i de batre, el ramat de ca-

bres o la cantada de caramelles davant del 

portal de la casa.

Els Vellvé van ser propietaris de can 

Coll, una de les masies més antigues i 

més boniques del terme, des d’abans de 

la Guerra fi ns els primers anys 60. Resi-

dien a Barcelona, però els estius i alguns 

caps de setmana els passaven a la masia 

de Montornès. De les terres i del mas se’n 

feien càrrec els masovers que temps enre-

re eren de cal Quadro i que, ja en la post-

guerra, van ser en Josep Rosell i la Maria 

Roquet amb els seus cinc fi lls.

Salvador Vellvé Cusidó i Salvador Vellvé 

Riera, avi i pare, respectivament, dels tres 

germans donants, tenien càmera i captu-

raven instantànies de les seves vacances, 

de la seva fi nca i del seu poble d’estiueig, 

Patrimoni fotogràfi c i estiuejants

TREBALLS A L’ERA DE CAN COLL

BANY A LA BASSA DE CAN COLL

EL CAMP DE FUTBOL, ELS PALLERS I LES CASES DEL CARRER DE CAPELLA

Aquest no és un cas aïllat. Els estiue-

jants de mitjan segle XX solien ser famílies 

barcelonines que tenien càmeres de foto-

grafi ar o de fi lmar. És segur que imatges 

antigues de Montornès romanen en calai-

xos dels seus descendents. 

Fa uns mesos, i gràcies a la mediació 

de Joan Viñallonga, Peter Schönhöff er va 

ingressar a l’arxiu còpies de pel·lícules fi l-

mades pel seu pare en les quals es veuen 

escenes de tennis, ciclisme, piscina i altres 

activitats, en el marc d’un Montornès agrí-

cola, esquitxat de xalets al seu voltant.

L’ingrés de 40 imatges procedents de la 

família Vellvé de can Coll evidencia que 

és possible seguir recuperant un patri-

moni fotogràfi c tan ric i interessant com 

desconegut. |
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| Arxiu obert |

en un període en què pocs podien perme-

tre’s el luxe de fer fotos.
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El plaer de l’òpera a l’abast de tothom. El 8 de juliol més d’un centenar de persones 

van assistir a la projecció de “La Bohème” de Giacomo Puccini, als jardins de Manso Calders, 

en el marc de la iniciativa Liceu a la Fresca. |

Infants i gent gran visiten el circ més tradicional. Nens i nenes del Centre Infantil La 

Peixera i persones grans del programa de suport del Departament de Serveis Socials van 

ser els convidats de les visites guiades que va organitzar el Circ Raluy abans de l’estrena a 

Montornès del seu nou espectacle “Circ Raluy Legacy”. |

Els departaments de Cultura i Festes i la Co-

missió de festes ultimen els preparatius de la 

Festa Major 2016 que se celebrarà del 16 al 19 

de setembre.

Tot i que encara no s’ha fet públic qui farà 

el pregó, ja comencen a transcendir algunes 

novetats del programa que s’està acabant de 

perfi lar. Se sap, per exemple, que el dissabte 

de Festa Major els racons de la plaça de Pau 

Picasso estaran totalment ocupats per activi-

tats lúdiques infantils. 

En l’àmbit més cultural s’ha previst una 

nova activitat per al dissabte que s’ha batejat 

com “Un tomb per la història de Montornès”. 

A les 11.30 h i a les 18.30 h, es dura a terme 

una visita guiada i teatralitzada per conèixer 

els principals elements patrimonials del nucli 

antic del poble. Per apuntar-s’hi, cal enviar un 

correu a contactar@montornes.cat o bé tru-

car al telèfon 93 572 11 70.

Al programa no hi faltaran les activitats més 

tradicionals com la Cremada de l’Ajuntament, 

els correfocs, la cercavila, la plantada de ge-

gants i la Dansa de la batalla. |

Preparant la Festa Major

La Lira protagonitza un dels repor-
tatges de la revista Vallesos. L’entitat 

es presenta com a exemple identitari 

del cant claverià en la darrera edició de 

la revista cultural Vallesos que s’ha de-

dicat a la història dels ateneus i casinos 

del Vallès. 

Convocada la Beca Montornès de re-
cerca històrica 2016. Les propostes es 

poden presentar de l’1 al 30 de setem-

bre a l’Ajuntament. La beca, de caràcter 

biennal, està dotada amb 6.000 euros i 

la possible publicació del treball resul-

tant. La d’enguany és la vuitena edició.

EN 1 MINUT... 

ELS NENS I NENES DE LA PEIXERA A LA PORTA DE L’ACCÉS DEL CIRC RALUY

GENT GRAN DEL POBLE VA PODER VISITAR ELS CARRUATGES DEL CIRC QUE DATEN DELS SEGLES XIX I XX
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La natació sincronitzada se suma 
a les activitats del CEM Les Verne-
des. El curset, que es posarà en marxa 

la propera temporada, s’adreça a infants 

majors de 7 anys i a menors que sàpi-

guen nedar sufi cientment.

IV Torneig Festa Major d’Escacs. El 

Club d’Escacs Montornès organitza una 

nova edició d’aquesta competició. Tindrà 

lloc el 18 de setembre a la Sala Polivalent 

de l’Església de Sant Sadurní. Més info 

http://escacsmontornes.blogspot.com.es/

EN 1 MINUT... Espectacle i adrenalina “a tope” en 
el IV International Scooter Festival

Els tubs i tobogans de l’skatepark han 
acollit aquest mes de juliol el IV In-
ternational Scooter Festival, la com-
petició amb patinets acrobàtics més 
important de l’Estat. Hi ha participat 
al voltant de 140 infants i joves de di-
verses nacionalitats.

Montornès ha estat, per segona vegada, seu 

del campionat d’Scooter més rellevant a nivell 

estatal: l’International Scooter Festival. El certa-

men ha atret uns 140 riders de totes les edats 

i nacionalitats i a centenars d’espectadors que 

IV INTERNATIONAL SCOOTER FESTIVAL A L’SKATEPARK DE MONTORNÈS

SALT COL·LECTIU A LES PISCINES DE LES VERNEDES

BREUS

Montornès es torna a mullar 
per l’esclerosi múltiple

es van donar cita el 3 de juliol a l’Skatepark situ-

at a tocar del Torrent de Vinyes Velles.

Al llarg d’onze hores, es van disputar compe-

ticions en les categories pro, semi-pro, amateur 

i iniciació, i es van repartir més de 3.000 euros 

en premis.

En la categoria pro, que correspon als riders 

més experimentats, el primer premi va ser per 

a Toni Castillo. Ivan Jiménez va ser segon i Luis 

Barrios, tercer. El francès Thomas Duchemin va 

guanyar el premi best trick (a la millor acrobàcia).

El campionat estava organitzat per Bestial 

Wolf amb el suport de l’Ajuntament. |

El veïnat s’ha abocat novament en la campa-

nya Mulla’t per l’esclerosi múltiple. El 10 de juliol, 

a les piscines d’estiu, es van nedar 23.625 m per 

la causa, 246 persones van fer el salt col·lectiu i 

es van recaptar 304 € amb la venda de produc-

tes de marxandatge de la campanya. |
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Més incompliments i intercanvi
de cromos

Durant el juliol l’Ajuntament ha rebut la notifi cació 

que la Diputació de Barcelona pagarà novament part del deute que té 

contret la Generalitat amb els Consistoris de la província.

Aquest fet pot semblar positiu a primera vista, però no ho és. La quanti-

tat que rebrà Montornès serà d’aproximadament 149.200 €, la qual es 

justifi ca amb pagaments endarrerits de 2012 a 2014 de les aportacions 

que fa la Generalitat als Ajuntaments.

Aquesta acció, pactada pels governs de Convergència a la Diputació i 

de JxSí a la Generalitat, suposa un nou intercanvi de cromos i una evasió 

de responsabilitats per part de la Generalitat. Els diners que gestiona la 

Diputació són diners que tenen com a fi nalitat fi nançar projectes que 

ajudin al desenvolupament dels municipis i que ajudin a vertebrar el 

territori. 

El govern de la Diputació treu el talonari de xecs per tapar forats del 

govern de la Generalitat i aquesta no és la manera de funcionar entre ad-

ministracions. A més, els diners que s’atorguen en concepte de pagament 

de deute es deixen de destinar a nous programes i, per tant, Montornès 

acaba rebent menys quantitat de diners en total.

Malgrat que la Generalitat segueixi sense aportar els diners a la Llei de 

Barris, tenim el compromís i el convenciment de continuar treballant en 

els programes de millora de Montornès Nord. 

Esperem que gaudiu d’aquest estiu i ens retrobem al setembre a la 

guingueta de la Festa Major!

La censura también alcanza
a la ciudadanía

El grupo municipal socialista había decidido ceder este espacio a 

nuestro vecino para impulsar su reivindicación de reabrir la terraza del 

Bar Bessons (podéis leer su carta abierta en change.org).

El gobierno no solo controla el contenido del boletín municipal, ahora 

también censura el espacio de los grupos municipales.

Nos avergüenza tener un ayuntamiento que acalla la voz de sus 

ciudadanos.

Censurado

 El canvi possible

El passat 26 de juny, ERC va aconseguir els seus 

millors resultats electorals a Montornès del Vallès amb 589 vots. La nostra 

força política va créixer en vots i percentatge. Arreu del país també vam 

millorar els resultats de les eleccions del 20D i vam assolir 629.294 vots al 

Congrés. Amb aquests resultats, hem mantingut els nostres 9 diputats i 

hem aconseguit 10 dels 16 senadors a les circumscripcions on ens pre-

sentàvem. Volem agrair en nom de la nostra formació a tota la gent que 

ha fet confi ança a Esquerra Republicana.

El panorama postelectoral ens reafi rma que l’únic canvi possible és 

la República Catalana. Els resultats han donat facilitats al PP a l’hora de 

formar un govern de coalició, amb el qual es perpetuaran les reformes 

“austericides”, es continuaran retallant drets laborals i socials, i s’exhauri-

ran defi nitivament els diners del Fons de Reserva per pagar les pensions. 

L’aritmètica parlamentària espanyola resultant del 26J ha convertit en 

una quimera una reforma constitucional o un referèndum sobre l’auto-

determinació de Catalunya.

L’única possibilitat d’endegar un procés constituent és a Catalunya, és 

ara i és a les nostres mans. Tenim una oportunitat històrica per fer un país 

més net, més just i més digne, on les classes populars siguem els protago-

nistes i no els súbdits d’una oligarquia que recorre a la guerra bruta sense 

cap mena d’escrúpols.

Ara podem construir una República Catalana per a tothom i no per als 

pocs de sempre. Vols fer-la possible?

 Tiempos Feroces

 Tricoteuses. Las tejedoras del ganchillo. Así se deno-

minó a las mujeres que con su labor de punto entre las 

manos se dedicaban a observar las ejecuciones en la guillotina durante 

el Terror francés... Señalaban a los condenados y se dedicaban a explicar 

la lista de crímenes que les hacían merecedores de la hoja afi lada. Se 

ganaron tal reputación de sanguinarias que también se las llamó Furias e 

Hijas de Robespierre...

 Hoy en día,  las agujas y el hilo han sido sustituidos por otros métodos, 

 entre ellos los medios de comunicación masivos,  y la plaza pública o el 

cadalso ya no ocupan un lugar físico,  sino un entorno virtual en el que las 

redes sociales son utilizadas por las nuevas tricoteuses,  los trolls.

 Instalados en el anonimato,  se dedican a señalar con dedo acusador 

y a exponer reiteradamente los crímenes y pecados,  que a su arbitrario 

criterio,  cometen o han cometido sus condenados sin necesidad de juicio. 

En la redes sociales,  los trolls obtienen una inmediatez y una propagación 

pasmosa,  siendo capaces de producir mucho daño en muy poco tiempo 

y es difícil actuar frente a esto.

 Sembrar la sombra de la duda hace que buena parte de la ciudadanía 

ni siquiera se plantee que la carga de la prueba debe recaer siempre sobre 

el que acusa,  no sobre el acusado.

 Los hijos modernos de Robespierre han encontrado la mejor forma de ir 

a por sus adversarios,  y la utilizan de forma despiadada,  anónima y cons-

tante. Así que recuerden,  contrasten la infomación y no se dejen engañar.
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 Un any de legislatura municipal
2015-2019

Com ha passat el temps! Ja fa un any els ciutadans de Montornès vam 

votar els 17 representants municipals. En aquest temps hem hagut d’anar 

dos cops a les urnes per elegir els nostres representants al Congrés dels 

Diputats a Madrid. Aprofi to l’avinentesa per donar les gràcies a les 367 

persones que van triar el vot de Convergència Democràtica de Catalunya, 

ja que això ha permès mantenir el mateix nombre de diputats que en les 

darreres eleccions, malgrat tots el pronòstic en contra. Als Convergents 

sempre ens toca lliurar tot tipus de batalles polítiques, però aquesta reali-

tat ens fa realment resistents com ningú en el panorama polític.

Des de principi d’any, malgrat les difi cultats econòmiques que el 

govern de la Generalitat té a causa de no disposar de tots els recursos 

que li corresponen, i a més amb un pressupost prorrogat, ha destinat per 

al nostre municipi la quantitat de 193.114,89 € per emergències socials, 

a més que gràcies a les seves polítiques, ha evitat 4.334 desnonaments 

durant el 2015. També enguany Montornès ha rebut de la Diputació de 

Barcelona 825.000 € de subvenció per a la construcció del nou col·legi 

Palau d’Atmella, 46.704,96 per destinar-los a Benestar Social i 29.361,13 

per a la Llar d’Infants municipal. Tot això ho explico perquè sembla que 

tots els diners els posa l’Ajuntament i no és així, mai es menciona que 

gairebé totes les inversions, reben una part de subvenció de les adminis-

tracions que són governades per altres partits que no són ICV-EUiA. Bones 

vacances per tothom.

Tiempos para acuerdos

Como no podía ser de otra manera, los ciudadanos y 

ciudadanas, hemos vuelto a pasar por las urnas por falta 

de acuerdos en como gobernar nuestro país y, por este motivo, hemos 

vuelto a decir con nuestros votos, que las mayorías no son lo que se qui-

ere, que queremos que todas las partes implicadas, se tenga que poner 

de acuerdo y negociar cualquier tema que represente el bien común. Es 

un mandato que desde el Partido Popular vimos claro desde el principio 

y otros no. Se tiene que llegar a acuerdos para evitar más sufrimientos 

a la población, pero no derogando por derogar todo lo que hay ahora, 

sino tomando la parte positiva de todo y mejorándolo. Y tiene que dar 

igual de donde venga la idea: si es buena, adelante.

Agradecer a los más de 1.200 votantes del PP de Montornés, la 

confi anza que ponéis en nuestro proyecto. Os aseguro que seguiremos 

trabajando por todos sin mirar a quién vota cada uno/a, aunque a 

algunos no les guste lo de negociar las mejoras que entre todos vemos, 

haremos como siempre propuestas para la mejora constante de nuestro 

municipio. Creemos en la verdadera unión para consensuar opiniones 

e ideas que benefi cie la cohesión de todos los españoles. Es prioritario 

aumentar las opciones de empleo para nuestros más de 1.400 parados, 

haciendo que las empresas y los ciudadanos vuelvan a creer en la políti-

ca como herramienta de unidad.

Queremos que, esta vez, todos tengamos claro el recado que las urnas 

nos han dado, incluida la mayoría de Montornés: “Un futuro negociable”
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