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Montornès compte, des d’aquest mes de novembre, amb un Consell d’In
fants. Cada escola ha escollit dos alumnes de cinquè i dos de sisè que 
conformen els vint membres del consell. 
Es tracta d’un nou òrgan de participació que es reunirà un cop al mes a 
l’Ajuntament per tractar i debatre qüestions que els seus integrants con

siderin d’interès per al poble. També s’ocuparan de posar en comú i tras
lladar al Consistori les opinions de l’alumnat de cada escola i, al seu torn, 
faran arribar als seus companys les reflexions i decisions sorgides del propi 
consell. Les trobades regulars del consell començaran al gener. La cloenda 
es farà el 2 de maig.
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crèdits

Presentació del PAM

•	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 novembre - desembre 2016
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14 15 16 17 18 19 20
MORENO FORN BALCELLS MORENO YÁÑEZ MORENO PARDOS

21 22 23 24 25 26 27
FORN BALCELLS MORENO YÁÑEZ PARDOS FONTCUBERTA FONTCUBERTA
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BALCELLS FONTCUBERTA YÁÑEZ
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12 13 14 15 16 17 18
YÁÑEZ MORENO FONTCUBERTA FORN BALCELLS PARDOS MORENO

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

26 27 28 29 30 31 1
FORN FONTCUBERTA BALCELLS MORENO YÁÑEZ FONTCUBERTA BALCELLS

Horari d’atenció 
de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h
i dimarts i dijous, també de 17 a 19 h

Avinguda de la Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70

Per primera vegada el govern municipal de Montornès ha elaborat un 

Pla d’Actuació Municipal (PAM) per concretar totes les accions que es duran 

a terme des de l’Ajuntament en els propers 3 anys. Així mostrem de forma 

clara els nostres compromisos amb la ciutadania i ens ha de servir de guia 

de treball.

Es va treballar amb els tècnics municipals una primera proposta, a partir dels compromisos 

electorals que el grup de govern havia contret amb la ciutadania en les darreres eleccions munici-

pals. Després es van convocar un seguit de sessions obertes a la població per debatre entorn de la 

proposta inicial, per deliberar plegats i incorporar noves propostes. 

Partíem de l’experiència de desenvolupar el projecte de treball que havíem iniciat els 4 anys anteri-

ors i del diàleg permanent amb els veïns i veïnes que caracteritza la manera de fer de l’actual govern. 

Ens satisfà molt també l’enorme coincidència amb les opinions de les persones i entitats que han 

participat de les sessions del PAM.

Aquest procés ha de ser un punt de partida. Cal continuar amb el diàleg permanent amb els veïns 

i veïnes. Cal deliberar junts i prendre decisions de manera compartida, assumint responsabilitats 

cadascú des del seu lloc. Aquest és el camí per governar junts, Ajuntament i ciutadania. El poble el 

fem entre tots i totes, i millora més si tothom sent que pot aportar i lluitar pel que és necessari.

Som conscients que la credibilitat i la confiança són fonamentals. Per això, perquè es mantingui, 

haurem de respectar els acords i acomplir els compromisos. Haurem d’informar permanentment 

i organitzar espais i trobades per fer-ho. Haurem d’avaluar plegats els resultats i rendir comptes. I 

finalment, haurem d’analitzar el que no hagi funcionat per tal de millorar-ho.

Les experiències de participació dels darrers anys com el Projecte Educatiu, el Pla d’Igualtat o el Pla 

Estel, la bona disposició de les entitats amb el seu compromís amb el poble, o l’enorme quantitat de 

veïns i veïnes que ajuden quotidianament per millorar les coses, ens fan ser optimistes i creure que a 

Montornès és possible avançar plegats. 

Vull destacar que ha estat la bona disposició i el compromís dels tècnics municipals el que ha fet 

possible que aquest Pla tiri endavant. Els estem molt agraïts. Així com a totes les persones i entitats 

que han participat en els treballs del PAM. A totes elles moltes gràcies.

José A. Montero. Alcalde

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

@ajmontornes
Ajmontornes

Ràdio Montornès (91.2 FM)
radio.montornes.cat

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat
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Montornès dóna veu als més joves a 
través del Consell d’Infants

El nou òrgan de participació està 
format per dos alumnes de cinquè i 
dos de sisè de cada escola. Entre les 
seves funcions, hi ha analitzar el po-
ble i fer propostes de millora.

Montornès compte, des d’aquest mes de 
novembre, amb un Consell d’Infants. Es trac
ta d’un nou òrgan de participació a partir del 
qual els infants podran dir la seva en qües
tions que els afecten i en temes relacionats 
amb el municipi.

El projecte es va presentar a les escoles a fi
nals del mes d’octubre en un acte que va aple
gar tot l’alumnat de cinquè i sisè de primària 

dels cinc centres que hi ha al poble. Cada escola 
ha escollit dos alumnes de cinquè i dos de sisè 
que conformen els vint membres del consell. 

Reunions mensuals de debat i reflexió
El Consell d’Infants es reunirà un cop al mes 
a l’Ajuntament per tractar i debatre qüestions 
que els seus membres considerin d’interès 
per al poble. També s’ocuparan de posar en 
comú i traslladar al consistori les opinions 
de l’alumnat de cada escola i, al seu torn, fa
ran arribar als seus companys les reflexions 
i decisions sorgides del propi consell. Les 
trobades regulars del consell començaran al 
gener. La cloenda es farà el 2 de maig. |

Acte de presentAció del projecte A lA cArpA polivAlent el sorrAlet

els hortelAns que s’ocupen dels horts sociAls i els joves pArtici-
pAnts en lA formAció

El departament de Promoció Econòmica i 
Comerç desenvolupa aquest mes dues accions 
formatives per a una vintena de persones con
tractades per l’Ajuntament, a través dels Plans 
d’Ocupació Local, per fer feines en els àmbits 
de la construcció i de la jardineria i l’horticultura. 

Dels 20 participants, 15 assisteixen a un curs 
de 60 hores de prevenció de riscos laborals en 
l’àmbit de la construcció. La resta, 5 joves me
nors de 30 anys, reben formació de jardineria i 
horticultura en un curs de 100 hores.

Les classes s’imparteixen als horts socials de 
Montornès i compten amb la col·laboració del 
veïnat que els cultiva i en té cura. La iniciativa 
ha esdevingut un espai compartit de relació 
intergeneracional.

Els joves pertanyen al que s’ha anomenat 
“Plans d’Ocupació Brigada Jove”, un projecte 
dels departaments d’Ocupació, Promoció Eco
nòmica i Comerç,  Serveis Socials, i Joventut. |

Més accions formatives 
per als Plans 
d’Ocupació Local
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Ordenances fiscals de continuïtat per al 2017 
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment la modificació dels 
tributs i preus públics que s’aplicaran l’any 2017. La taxa de l’aigua 
es manté congelada per garantir les inversions de millora del servei 
i la d’escombreries s’incrementa lleugerament (uns cèntims d’euro) 
a causa de l’augment del cost del tractament del contenidor de re-

buig per la saturació dels abocadors. En el cas de l’IBI, hi haurà un 
petit increment. Per a un 85% dels rebuts serà inferior a 5 euros, i 
d’aquests per a la meitat no passarà de 3 euros. La revisió de l’IBI es 
farà en funció de l’aplicació de la baixada dels valors cadastrals que 
s’aprovin en la Llei General de Pressupostos de l’estat per al 2017.

TAXA PER LA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES
Després de 5 anys consecutius d’abai
xada, l’any 2017 hi haurà un increment 
que no supera l’euro. La causa és l’aug
ment del cost del tractament dels re
sidus del contenidor de rebuig per la 
saturació dels abocadors.

Bonificacions
Fins al 50% per als contribuents a 
l’atur i amb ingressos per sota del SMI 
per unitat familiar. La sol·licitud s’ha 
de presentar el mes de gener de 
l’any en curs, a l’oficina de l’ORGT.
Del 100% per als pensionistes que 
cobrin per sota del SMI. La sol·licitud 
s’ha de presentar de l’1 de gener 
fins el 4 de desembre de 2017 a 
l’oficina de l’ORGT.
Reducció per als locals comercials 
que no tinguin activitat. Per fomen
tar noves activitats comercials, es 
mantindrà el preu reduït la resta de 
l’any. La sol·licitud s’ha de presen-
tar el mes de gener a l’oficina de 
l’ORGT.
Reducció per a les naus industrials 
sense activitat. La sol·licitud s’ha de 
presentar el mes de gener de l’any 
en curs a l’oficina de l’ORGT.
Deducció del 10 al 20% per fer ús 
de la deixalleria de 5 a 10 vegades 
durant l’any.

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

La taxa inclou preus per als grans consu
midors (empreses).
Bonificació del 50% de la quota de 
servei i aplicació de la tarifa domèstica 
social per als contribuents amb ingres
sos no superiors al Salari Mínim Inter
professional (SMI).

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
(PLUSVÀLUES)
Exempcions

Increments del valor conseqüència de la transmissió per dació 
en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari.
Increments del valor conseqüència de la transmissió de l’habi
tatge habitual del deutor hipotecari per procediment d’execu
ció hipotecària notarial o judicial.

IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA

Exempció per als pensionistes de la Seguretat Social 
que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat per
manent en grau de total, absoluta o gran invalidesa.
Bonificacions per als vehicles menys contaminants.
La sol·licitud s’ha de presentar a l’oficina de l’ORGT.

IMPOST SOBRE ELS BÈNS 
IMMOBLES (IBI)

Les famílies que no poden fer front a les obliga
cions tributàries es poden acollir als ajuts socials 
amb caràcter d’urgència que concedeix el Con
sistori (Departament de Serveis Socials).
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BrEus

Aquest dies s’han dut a terme treballs de mi
llora a la xarxa de subministrament d’aigua al 
carrer de Pau Casals. 

Les obres formen part del projecte construc
tiu del nou grup de pressió del Telègraf i de 
l’adequació de la xarxa de distribució que es va 
iniciar l’any passat amb la posada en marxa del 
nou dipòsit d’aigua a Can Bosquerons.

L’entrada en funcionament d’aquest dipò
sit, que es va sumar als de Can Xec i de les Tres 
Creus, ha permès la simplificació del sistema 
d’abastament amb l’eliminació de bombes 
i grups de pressió i l’augment de la reserva 
d’aigua.

Les actuacions al carrer de Pau Casals han in
clòs la renovació de la canalització subterrània 
entre els carrers del Mestre Joaquim Rodrigo i 
d’Adriano.

Les feines han anat a càrrec de GIACSA, l’em
presa publica que gestiona el servei d’Aigües 
de Montornès. |

Millores en la xarxa de 
subministrament d’aigua al 
carrer de Pau Casals
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El projecte de la plaça de la Pèrgola, validat amb el veïnat. L’Ajuntament ja té 
redactat i validat amb el veïnat el projecte executiu d’urbanització de la plaça de la 
Pèrgola. Les obres es posaran en marxa durant el primer trimestre de 2017. |

El Mercat de 2a mà torna a omplir de parades la plaça del Poble. El 13 de novem
bre es va celebrar una nova edició del Mercat de segona mà, aquesta vegada amb 52 
parades de tota mena de productes. |

BrEus

Aquest mes han començat a treballar 4 jo
ves en pràctiques a diversos departaments 
municipals. Tenen en comú el fet d’haver es
tat a l’atur durant un mes abans de la contrac
tació, haver finalitzat en els darrers cinc anys 
estudis postobligatoris i estar adscrites al Pro
grama de Garantia Juvenil a Catalunya. |

Pràctiques per a 4 joves dins 
del Programa de Garantia

Tancament parcial de la zona d’esbar-
jo de gossos al carrer de Francesc Ma-
cià. El tancament és provisional mentre 
se solucionen els problemes de seguretat 
que presenta un dels edificis adjacents.

La Gestió de residus, més enllà d’una 
sortida laboral. Vint persones han parti
cipat en un curs d’Auxiliar en gestió de re
sidus en el marc del DIL Barri Olímpia. La 
formació ha inclòs pràctiques a empreses 
i s’ha complementat amb nocions sobre 
emprenedoria social i cooperativisme.

EN 1 MINUT... 

presentAció del projecte

moment de lA signAturA dels contrActes en pràctiques
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L’Ajuntament continuarà les 
millores de la Llei de barris

la columna dE l’Entitat

Càritas és la cara visible de l’Església 
compromesa amb els més desfavorits. 
A Montornès, portem més de 30 anys 
d’activitat. Un total d’11 voluntaris oferim 
acollida a 556 persones. Ens coordinem 
en estreta relació amb els Serveis Socials 
de l’Ajuntament, que valoren la situació 
de cada família, derivantla, si s’escau a 
Càritas.

Des de Càritas, els dilluns, en horari de 
17.30 a 19 h es procedeix a fer l’acollida 
dels beneficiaris, i els dimecres de 16 a 18 
h es lliuren els aliments i la roba. 

El Fons Europeu de Cooperació, mit
jançant el FEGA, ens proporciona els ali
ments bàsics que són distribuïts pel Banc 
dels Aliments i la Creu Roja. Des de Cà
ritas però, hem de completarlos amb la 
compra d’altres aliments (cacau en pols, 
llet desnatada, ous, oli, potitos...). El seu fi
nançament prové de donatius i de la Fira 
d’Oportunitats, amb productes aportats 
per empreses solidaries. L’any 2015 es 
van distribuir un total de 19.689 Kg d’ali
ments.

Enguany, els dies 25 i 26 de novembre, 
coordinarem El Gran Recapte a Mon
tornès. Amb la fusió de les dues Càritas, 
l’equip de la Parròquia Mare de Déu del 
Carme ens ha passat el relleu. Necessiten 
més de 80 voluntaris. Podeu apuntarvos 
en el web: www.granrecapte.com o bé fa
cilitar les vostres dades al correu: 
caritas.parroquials.montornes@gmail.com 

Ens cal la vostra ajuda solidària! |

Càritas Parroquials 
de Montornès i el 
Gran Recapte

| Notícies |

La continuïtat de les millores del 
Projecte d’Intervenció Integral de 
Montornès Nord va ser la protago-
nista de la cinquena reunió del Co-
mitè d’avaluació del pla celebrat fa 
uns dies a Montbarri. L’òrgan està 
format per representants de l’Ajun-
tament, la Generalitat, entitats veï-
nals i socials, i agents econòmics.

Els assistents a la reunió del Comitè 
d’avaluació van interpel·lar a les dues ad
ministracions, que financen a parts iguals el 
pla, perquè mantinguin els programes de 
millora al barri. 

El juliol el Govern va comunicar als ajunta
ments amb recursos de la Llei de barris que, 
a causa de les dificultats econòmiques de la 
Generalitat, assumirà despeses dels projec

reunió dels membres del comitè d’AvAluAció A montbArri

tes només fins al 31 de desembre de 2017. El 
termini és 2 anys inferior a la pròrroga de 4 
atorgada als municipis.

Malgrat la decisió, l’Ajuntament ha reiterat 
el seu compromís a mantenir el pla.

Actuacions pendents i despesa actual
La reurbanització del carrer de la Llibertat, la 
intervenció en el Mercat Ntra. Sra. del Carme i 
la rehabilitació d’edificis són, de les actuacions 
pendents, les de més despesa econòmica.

En l’àmbit social es planteja conservar les 
accions per a la inserció laboral de col·lectius 
amb risc d’exclusió, les de protecció de la in
fància, i els serveis de suport a les dones.

Dels 9.990.000 euros del pressupost, l’Ajun
tament ha justificat, 4.965.504,37. El deu
te de la Generalitat amb el Consistori és de 
1.474.081,30 euros. |
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El Pla d’Actuació Municipal, el camí a seguir els propers tres anys
El Ple Municipal va aprovar en la sessió del mes d’octubre 
el Pla d’Actuació Municipal (PAM), una eina fonamental 
que marca les accions en tots els àmbits municipals durant 
els propers 3 anys. 
És la primera vegada que Montornès elabora un pla 
d’aquesta envergadura que s’ha acompanyat d’un procés 

de participació ciutadana impulsat sota el lema “Viatgem 
cap a un Montornès millor”.
El pla és fruït del treball col·lectiu dels responsables polí-
tics, el personal municipal i el veïnat.
Les principals línies d’actuació s’ha dividit en sis grans ob-
jectius de ciutat amb les seves respectives accions.

Els drets socials i el benestar del veïnat
Fiscalitat progressiva.
Autonomia de les persones per facilitar la seva inclusió.
Integració i implicació de les persones en programes 
socials.
Educació com a pilar de l’equitat social i de la igualtat 
d’oportunitats.
Igualtat real entre homes i dones.
Participació compromesa de la infància i de la joventut. 

Igualtat, diversitat i qualitat de vida
Hàbits saludables de la ciutadania.
Accés de la ciutadania a la cultura i el coneixement.
Sentiment de pertinença i sentit comunitari.
Millora de la convivència i el civisme.
Policia de proximitat.

Progrés econòmic i ocupació
Reducció de l’atur.
Augment de la capacitat econòmica del municipi.
Millora de les oportunitats laborals de les persones.

Les grans inversions
Equipaments

Construcció de la nova Escola Palau d’Ametlla.
Construcció del nou centre juvenil.
Equipaments per a la gent gran (centre de dia, residència, nou Casal 
de la Gent Gran Centre).
Creació del centre infantil a Pintor Mir.
Noves pistes de petanca.
Restauració del Castell de Sant Miquel.
Remodelació del Casal de Cultura.
Nou espai per a dones.

Habitatge
Bossa d’habitatge social (adquisició i rehabilitació d’habitatges).
Ajuts a la rehabilitació.

Equilibri territorial i patrimonial
Redacció dels estudis complementaris per a l’actualitza-
ció del Pla d’Ordenació Urbana Municipal
Sostenibilitat ambiental i eficiència energètica.
Qualitat dels espais públics i els equipaments municipals.
Millora de la mobilitat urbana i de la seguretat viària.
Accés a l’habitatge digne.

Bon govern i participació
Actualització del reglament de participació.
Introduir les noves tecnologies com a eines de participació.
Disseny i gestió d’equipaments compartida.
Suport al teixit associatiu.
Actualització dels criteris d’accés a les subvencions públi-
ques de les entitats.
Transparència en l’activitat pública i en la gestió municipal.

Gestió professional
Optimització de l’ús dels equipaments i instal·lacions 
municipals.
Gestió administrativa més fàcil i accessible a la ciutadania.
Millora de la detecció de necessitats i recollida de queixes 
ciutadanes.

Via pública
Plaça de la Pèrgola (Llei de Barris).
Carrer Llibertat (Llei de Barris).
Darreres de 9 d’abril (Llei de Barris).
Plaça de la República.
Parc dels Castanyers.
Plaça de Margarida Xirgu.

Urbanitzacions
Urbanització de Can Xec.
Itineraris de vianants a Ca l’Ametller i Can Bosquerons.
Zona d’equipaments a Can Bosquerons.
Urbanització Telègraf-Casablanca.

El document original del PAM aprovat pel Ple Municipal està a disposi-
ció al web municipal: www.montornes.cat/pam

En l’elaboració del PAM hi ha participat 178 veïns i veïnes de diferents 
barris, edats i sexe.

Nombre de propostes del veïnat: 295
Nombre de propostes en curs o previstes: 203

Barri de residència

Montornès Centre/La Bóbila 50%

Montornès Nord 23%

Can Bosquerons/Can Coll 6%

El Castell/Can Sola 4%

Can Parera/Can Vilaró 5%

Ns 12%
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Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

Els terrenys on avui hi ha la plaça de Joan 
Miró eren part del camp de futbol del Mon
tornès en les dècades de 1940 i 1950. Era un 
gran descampat sovint envoltat de pallers, 
sobre del qual, ja als anys 60, es van construir 
l’escola Sant Sadurní i dos blocs de pisos.

Va quedar abandonat, solitari i aïllat un 
solar de forma rectangular d’uns 800 metres 
quadrats fins que el 22 de gener de 1978 
els partits, els sindicats i les associacions de 
veïns van organitzar una marxa de protes
ta per les deficiències escolars agudes que 

Història d’una plaça

22 de gener de 1978. Ammv

| Arxiu obert |

tenia aleshores el municipi. La manifestació 
començà a la zona esportiva i acabà expressa
ment al solar indicat per reivindicarlo, arranjar
lo, netejarlo i ocuparlo. Què es demanava? 
Doncs que l’Ajuntament l’adquirís i el destinés 
a ampliar el pati de l’escola Sant Sadurní.

A partir d’aquesta data, els alumnes més 
grans de l’escola, els de 6è, 7è i 8è d’EGB, feien 
ús del terreny a l’hora de sortir a l’esbarjo. La 
comunitat escolar, tot i saber que el solar no 
era públic i que no tenia les condicions idònies 
de seguretat, assumia la responsabilitat.

I així van passar els mesos. El nou govern 
municipal sorgit de les primeres eleccions lo
cals del maig de 1979, amb majoria absoluta 
del PSUC, va posar fil a l’agulla i a la tardor de 
1980 va signar un conveni amb el comte d’Al
ba de Liste, Luís de Viñamata, pel qual, entre 

d’altres operacions de permutes, compres i 
liquidacions, l’Ajuntament aconseguia la pro
pietat del solar adjunt a l’escola. 

Però, ves per on, com que la situació esco
lar quedà alleugerida gràcies a la construcció 
de l’aulari del carrer de Riu Mogent, i com 
que es necessitava espai verd al centre de la 
població, el consistori decidí destinar el petit 
solar, no pas a ampliar el pati de l’escola, sinó 
a ubicarhi una plaça pública adaptada per a 
recitals, actuacions i actes cívics. 

La plaça s’inaugurà inicialment el 13 de juny 
de 1981. Les obres i el primer mural gegant al
lusiu a Joan Miró van acabarse al 1985. Fa poc 
s’han renovat el mural (2015) i la plaça (2016). 
Si avui la plaça de Joan Miró és plaça, és gràci
es a una lluita ciutadana àmpliament compar
tida que començà al gener de 1978. |
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Tot i que per la Festa Major d’estiu ja es van 
poder veure les figures del Lluis i la Minerva, 
no ha estat fins aquest mes de novembre que 
se n’ha fet la presentació oficial. Les dues figu
res, creades per l’escultor Ramon Aumedes, del 
taller Sarandaca, s’han integrat en la família de 
la Colla de Geganters de Montornès i seran les 
peces centrals a l’entorn de les quals funciona

rà la nova secció infantil que s’està formant. Re
presenten un noi i una noia de l’edat mitjana. 
Ell, fill del ferrer del poble i escuder d’un cava
ller, i ella descendent d’una família instal·lada al 
poble des de l’època dels romans.  

La presentació ha estat el primer acte del 
programa que s’està desenvolupant i que aca
barà al desembre.

El Lluís i la Minerva, novetat de les 
Festes de tardor
La presentació oficial de les figures del Lluis i la Miner-
va, els gegantons que durà la nova secció infantil de la 
Colla de Geganters de Montornès, ha estat una de les 

novetats de les Festes de tardor. Com cada any, el pro-
grama incorpora els actes de Sant Sadurní i els de Santa 
Cecília, que organitza l’Escola Municipal de Música. 

Entre les activitats, destaca la publicació de la 
ruta “Un tomb per la història de Montornès”, que 
inclou un desplegable amb un itinerari guiat 
que recorre dotze elements del centre de la vila 
a través dels quals es mostra com Montornès, al 
llarg del segle XX, va anar creixent de la sagrera 
a la carretera, tot cercant la comunicació, la mo
dernitat i el dinamisme econòmic.

No hi falten la cercavila, el correfoc, la paella 
popular, concerts, i les activitats socioculturals 
i esportives que organitzen les entitats. Com 
cada any també hi ha hagut un espai especial 
per a la celebració de Santa Cecília, que orga
nitza l’Escola Municipal de Música. 

El concurs de fotografia d’aficionats fa 30 anys
Després de tres dècades, el Concurs de Foto
grafia d’Aficionats Premi Sant Sadurní continua 
sent un dels ingredients indispensables en el 
programa de festes. El concurs està dotat amb 
premis que van dels 100 als 500 euros. Les 
imatges es poden enviar per correu electrònic 
a l’adreça montornesfestamajor@gmail.com  El 
termini de presentació finalitza la mitjanit de 
l’11 de desembre. |

L’Arxiu Municipal continua engran-
dint el fons de postals antigues. Dar
rerament n’ha incorporat 13. Entre les 
imatges, n’hi ha una de la Sagrera de 
1916 i una altra de la inauguració d’un 
camp d’esports, el 23 d’agost de 1931. 
També s’ha adquirit un cartell de la Festa 
Major de l’any 1943.

La flota municipal de vehicles s’am-
plia amb 3 bicicletes elèctriques. Les 
bicicletes han estat cedides per la Dipu
tació de Barcelona i seran utilitzades pels 
treballadors municipals en els desplaça
ments que han de fer per Montornès per 
raó de feina.

EN 1 MINUT... 

Alumnes de l’Escola Marinada visiten l’Ajuntament. Estudiants de tercer de l’Es
cola Marinada van visitar el 8 de novembre la Casa Consistorial. L’Alcalde, José A, 
Montero, els va rebre i els va fer de guia per les dependències municipals. La visita és 
una de les propostes incloses en el catàleg municipal d’activitats educatives. |

presentAció del lluis i lA minervA, els nous gegAntons de lA collA de gegAnters de montornès
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La pedrera del Club d’Escacs 
Montornès, en progressió

L’equip de l’Àlex Villa, l’Adrià Po-
lo i l’Adahara Carrasco de l’Escola 
del Club d’Escacs s’ha proclamat 
subcampió sub 8 (categoria per a 
menors de 8 anys) en el Campionat 
de Catalunya d’Escacs per Edats 
2016. 

La pedrera del Club d’Escacs Montornès, 
amb més d’una trentena d’infants, apunta 
maneres en el món de les 64 caselles.

L’escola de l’entitat va participar en el 
Campionat de Catalunya d’Escacs, celebrat 
a finals d’octubre a Lloret de Mar, amb dos 

els equips sub8 del club d’escAcs montornès

equips de 3 jugadors que partien dels llocs 
21 i 23 del rànquing inicial.

L’equip format per l’Àlex Villa, l’Adrià Polo i 
l’Adahara Carrasco va ser la gran revelació ja 
que la seva gran actuació els va permetre llui
tar per l’esglaó més alt del podi fins al final. 

El segon equip, integrat pel Marc Navarro, 
l’Ariadna Carrasco i l’Hector Polo, també va 
obtenir bons resultats i va estar a punt de 
situarse en la zona mitja de la classificació.

Tot plegat són bones notícies i un fantàstic 
preàmbul en vistes a la propera participació 
de la fase prèvia del Campionat de Catalu
nya per Edats 2017.  |

EN 1 MINUT... 

representAnts del club KArAte montornès 

BrEus

Karate: esport i medalles per 
a totes les edats
Una altra vegada l’esforç que inverteix el Club 
Karate Montornès en el foment de l’esport en 
totes les edats s’ha traduït en medalles. Els de 
Montornès n’han aconseguit 30 en gairebé 
totes les categories en el quart campionat or
ganitzat per l’ACR la Pau. |

Yago Domínguez, virtual campió 
d’Espanya d’Enduro en 65 cc. A 
manca que la Real Federació Moto
ciclista Espanyola ho confirmi, Yago 
Domínguez serà el nou campió de la 
categoria, després de guanyar les dues 
curses disputades d’aquest Campionat.   

XV Nit de l’Esport. L’esport local es 
reunirà un any més per premiar els 
millors de la temporada. La festa se 
celebrarà el 2 de desembre a la carpa 
polivalent El Sorralet. 
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Mantenim ingressos per mantenir 
programes

Aquest mes hem aprovat les ordenances fiscals per 

al 2017, mantenint la recaptació per continuar programes socials com 

l’acompanyament escolar i suport a les escoles i AMPES o els Plans d’Ocu-

pació. Actualment Montornès es troba en una situació social continguda 

i encara no hi ha una millora que ens permeti baixar la guàrdia sense que 

ningú quedi enrere.

Fa 5 anys que ha anat baixant la taxa de les escombraries, que s’han 

congelat la de l’aigua entre d’altres, però enguany l’IBI té un lleuger incre-

ment, que suposa menys de 5 €/any en un 85% dels rebuts. No obstant 

això, es mantenen les bonificacions per a persones a l’atur i famílies amb 

dificultats. Aquest esforç conjunt permetrà engegar nous programes de 

suport a emprenedors i petites empreses, nous plans d’ocupació per a 

persones en risc d’exclusió social i per al jovent, projectes de cooperació 

o d’accions per a la preservació del patrimoni. També tenim el repte 

d’accelerar la rehabilitació d’edificis amb la Llei de Barris que ha de ser 

finançada amb recursos propis.

La situació econòmica de l’Ajuntament és bona i amb un baix nivell de 

deute, però tenim restriccions imposades pel Govern de l’Estat. Els diners 

destinats a política social i comunitària només poden venir dels impostos 

recaptats. Els diners que vénen de romanents o de crèdits només podem 

destinar-los a Inversiones per fer obres de carrer i equipaments o per pa-

gar crèdits als bancs. Recordeu la modificació de la constitució pactada 

per PP i PSOE el 2011? Doncs, això.

Ordenances a l’alça

En el Ple de novembre s’aproven les ordenan-

ces. Enguany es trenca la política de congelació i es decideix apujar la 

pressió fiscal sobre els veïns i veïnes.

Volem ressaltar especialment la pujada del diferencial de l’IBI. Tot i que 

sembla que finalment no s’aplicarà la revisió cadastral, el govern muni-

cipal ha decidit augmentar el diferencial que apliquen els Ajuntaments 

i apujar el cost dels nostres rebuts. Sembla estrany que, en un moment 

en què tots sabem que els nostres habitatges perden valor, paguem més 

cars els seus impostos.

També s’apuja el rebut d’escombraries, sí, aquell que va servir de ban-

dera per proclamar la voluntat del govern de rebaixar els impostos. Tot i 

que la pujada és petita no reporta més serveis, encara que la baixada sí 

que els va retallar.

Des del grup socialista vam demanar que s’aprovessin les ordenances i els 

pressupostos alhora, tal i com es fa a altres municipis. D’aquesta manera po-

dríem valorar en què es tradueixen els nostres impostos. La resposta és que 

tècnicament no ha estat possible. La veritat és que ens resulta incompren-

sible perquè s’aproven pressupostos al març i a l’octubre, set mesos desprès, 

hem fet ja més de 40 modificacions.

La manca de planificació i previsió d’aquest equip de govern es fa palesa 

en cada una de les accions que emprenen.

Malauradament aquest govern té clar que la seva majoria els permet, 

en qualsevol moment, fer el que aquesta dita expressa tan acuradament: 

“Donde dije digo, digo Diego”.

Ocupacions i inseguretat ciutadana

Les ocupacions són un problema generalitzat 

arreu del país, majoritàriament com a conseqüència de l’impacte de la 

crisi en les famílies més vulnerables. A Montornès Nord tenim ocupa-

cions des de fa anys i al Centre també fa temps que n’hi ha, tot i que 

s’han fet veure amb l’ocupació de la casa de Salvador Seguí.

Des de l’Ajuntament es pot fer molt per acabar amb la sensació d’in-

seguretat que s’ha generat arran de les ocupacions. No cal desplegar 

més policies, ni convertir el nostre poble en un estat policial, ja que els 

indicadors amb què es valora la seguretat demostren que Montornès és 

un municipi segur. 

Considerem que la solució passa per prevenir més ocupacions, pal·-

liar-ne els efectes i informar la ciutadania. Prevenir properes ocupaci-

ons parlant amb els col·lectius implicats és una opció que ja s’està fent, 

però que s’ha de continuar.

Pensem que cal pal·liar els greuges econòmics de les ocupacions per 

als propietaris particulars amb una bonificació tributària per aquestes 

situacions. I també cal pal·liar-ne els efectes garantint la convivència i 

el civisme, que sovint preocupen més que la pròpia ocupació.

I cal informar la població. Gran part de l’alarma que s’ha generat al 

veïnat ve de la poca informació que va rebre a l’agost i el setembre. Els 

tècnics del nostre consistori han treballat molt, però la ciutadania no 

ho percep perquè ho desconeix. Per això, proposem al govern fer una 

audiència pública informativa amb els tècnics, el veïnat, les AAVV i 

altres col·lectius.

Gastar y gastar sin contentar

Llega la aprobación de las ordenanzas fiscales para el 

2017. Habrá subidas, sin duda, porque todos conocemos 

que la mayor recaudación de los ayuntamientos no se basa en nuestras 

rentas reales sino en la imposición sobre activos (IBI) que la misma Admi-

nistración valora. A cambio de esos impuestos, las entidades locales nos 

tienen que ofrecer una serie de servicios bien definidos. La limpieza de nu-

estras calles y la recogida de residuos, el coste del agua, el mantenimiento 

del alcantarillado y alumbrado público, la seguridad son algunos de esos 

servicios por los que pagamos y debemos exigir una calidad aceptable en 

cada uno de ellos. Pero, además, es imprescindible reflexionar y valorar 

si responde a nuestras inquietudes como pueblo y al interés general de 

sus vecinos el altísimo coste de las inversiones realizadas por el equipo 

de gobierno comunista. Pasarelas de lujo, instalaciones geotérmicas sin 

rendir, carpas improvisadas y otras obras de gran coste. Alguna de ellas 

ni tan siquiera es competencia del ayuntamiento, sino que debería ser 

financiada por la Generalitat a la que ya pagamos impuestos para ello. 

Los servicios y las inversiones no sólo deben ser utilizados para la foto de 

propaganda, sino que deben ser bien concebidos, analizados, explicados 

a los vecinos y siempre respondiendo a un interés general que justifique 

por qué los vecinos de Montornès pagan lo que se les pide. Vamos a ver 

cómo “nos venden” las razones de las subidas de impuestos. Cuídense.
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Tothom vol tenir la raó

Fa pocs dies van emetre per la televisió local 

Vallès Visió un debat de 6 representants polítics del nostre Ajuntament, 

aquesta vegada em va tocar veure’l des de la distància. Observant i 

escoltant les intervencions vaig adonar-me que per als veïns de Mon-

tornès el debat va ser poc útil. Un debat és un diàleg entre persones que 

intenten exposar el seu punt de vista sobre un tema i convèncer de la 

veracitat de la pròpia opinió i aquest debat no va ser això. A més hi va 

haver manca de rigor en algunes declaracions, com per exemple quan 

el Sr. Alcalde comentava que “la Generalitat ha retallat el temps d’exe-

cució del Pla de barris i que això és injust”. Cal recordar-li que el pla era 

a 4 anys (2009-2013) i que ara som a la segona pròrroga, que finalitza 

el desembre de 2017, en total 8 anys per invertir, des de l’Ajuntament, 

4.995.000.-€ és a dir, 624.375.-€ per any. El problema no són els diners 

sinó la manca de capacitat. Des de l’inici del mandat del 2011 que 

estem manifestant que no és de rebut que els serveis municipals tinguin 

la càrrega de treball que tenen, d’aquí vénen els retards en les obres, els 

canvis de darrera hora, les modificacions dels projectes... En definitiva 

la paraula que en els darrers anys s’escolta més del que caldria és “im-

provisació”. A tall d’exemple: a l’Hotel d’entitats s’han de baixar dos pisos 

per obrir la porta per no deixar-la oberta, ja que no té porter automàtic, 

al nou poliesportiu El Sorralet hi ha manca de lavabos. Ningú té cap 

vareta màgica, però a alguns ens agrada escoltar.

Responsabilidad irresponsable

Tras 5 años y medio de mayoría absoluta del Gobierno 

Municipal (ICV-EUiA ahora EN COMÚ PODEM), estamos 

en un punto sin retorno hasta el 2019, siendo la política que se está 

siguiendo en Montornés la que a los ciudadanos “no” les está solucio-

nando los graves problemas que tienen. Tenemos el dudoso honor de 

ser el 2º municipio en tasa de paro comarcal (42 municipios) y con el 

4º polígono industrial de Catalunya en el cual se ha creado, en lo que 

llevamos de año, más de 600 contratos laborales, el paro en nuestro 

pueblo no baja a ese ritmo (está claro que no se negocia correctamen-

te con las empresas del entorno). Estamos en precario en  Seguridad 

Ciudadana, hecho que preocupa y mucho, otros temas como obras 

que comienzan y se alargan en el tiempo con un sobrecoste alto y lo 

peor de ellas sin haber dado prioridad (ampliación CAP, residencia 

centro de día, etc.), la limpieza de nuestras calles la deberían tomar 

más en serio (plagas descontroladas), y un largo etc. que está hacien-

do que los ciudadanos pierdan la confianza en nuestro Ayuntamiento. 

A su vez, el trato a la Oposición con una falta de información y  lo peor 

sin transparencia y las promesas electorales incumplidas, nos lleva a 

pedir una profunda reflexión y diálogo a quienes han llevado a ésta 

situación de intolerancia con una mayoría absoluta en Montornés 

“autoritaria”, y actitud irresponsable, siendo responsabilidad directa el 

Equipo de Gobierno Municipal la falta de consenso existente con todos 

en Montornés del Vallés.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

PROGRAMACIÓ DEL 25N, DIA 
INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
| 25 de novembre |
Lectura del manifest institucional con-
tra la violència masclista. Marxa contra 
la violència masclista. A les 17.30 h, als 
jardins de l’Ajuntament
Obra de teatre Soñando con maripo-
sas amb Companyia Las Bravas. A les 
20 h, a l’Espai Cultural Montbarri. 
Presentació ContraRap25N. A les 
21.30 h, a l’Espai Cultural Montbarri.

FESTES DE TARDOR
| 26 de novembre |
Un tomb per la història de Montornès. 
A les 10 i 12 h, a la pl. de Pintor Mir
Mostra de bestiari de foc, xocolatada i 
correfoc. A les 17 h, al carrer Major.
Festival alternatiu amb Tapeo Sound 
System i Las conchas del asco. A les 
22 h, a la carpa polivalent El Sorralet.
| 27 de novembre |
Sortida al Turó de les Tres Creus amb 
visita a Mons Observans. A les 10 h, al 
Casal de Cultura.
Plantada i cercavila de Sant Sadurní. A 
les 11 h, a la pl. de Joaquim Mir.
El joc del Llop. A les 19 h, al Centro 
Cultural Andaluz.

| 29 de novembre |
Sardanes amb la cobla Ciutat de 
Girona. A les 12 h, al pati de l’Església de 
Sant Sadurní.
Paella popular de Sant Sadurní. A les 
13 h, a la pl. de Pau Picasso.
| 3 de desembre |
Concert de Sant Sadurní de la Coral 
La Lira. A les 20.30 h, a l’Església de Sant 
Sadurní. 
Microteatre a càrrec del grup Avançat 
de l’Aula de Teatre. A les 17 h, a Can 
Xerracan.

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 27 de novembre |
La Biblioteca d’en Noè amb el grup de 
teatre Till Tall. Teatre familiar. A les 18 h.
| 4 de desembre |
Mix-en-scene amb Amaranta Velarde 
i Alba G. Corral. Dansa. A les 19 h
| 16 de desembre |
Retalls de teatre amb l’Aula Municipal 
de Teatre. Teatre familiar. A les 18 h
| 17 de desembre |
Zootrópolis. Cinema. A les 17.30 h 
| 18 de desembre |
Rent amb el Grup de Teatre Musical. 
Escola Municipal de Música. Teatre musi
cal. A les 18.30 h 

LA BIBLIOTECA
Els dilluns: Racó del Voluntariat per la 
llengua. A les 15.30 h.
Els dimarts: Tàndem. Converses en 
anglès.  A les 19.15 h.
Els dijous: Tàndem. Converses en fran
cès. A les 19.15 h.
| 25 de novembre |
Tertúlia de poesia: Tots els sepulcres de 
Jaume C. Pons. A les 18 h.
| 26 de novembre |
Tertúlia de novel·la romàntica: El libro 
de Jade de Lena Valenti. A les 11 h.
| 30 de novembre |
L’hora del conte menuda: Pastís d’ani-
versari. A les 17.30 h.

JACIMENT ROMÀ MONS OBSERVANS
Els diumenges, visites guiades d’11 a 14 h
Més info a www.monsobservans.cat
  
ESPORTS
| 26 de novembre |
Campionat de bitlles i petanca. A les 9 
h, als jardins de Can Xerracan.
XXXV Cross escolar Sant Sadurní. A les 
9 h, al recinte firal.
Open de Tennis Sant Sadurní. A les 
9 h, a les pistes municipals de tennis 
(continua el dia 27).

| 27 de novembre |
BTT Infantil. A les 11 h, 
al recinte firal.
| 29 de novembre | 
Campionat d’escacs, modalitat 
simultànies. A les 10.30 h, a la pl. de Pau 
Picasso.
| 2 de desembre |
XV Nit de l’Esport.  A les 20.30 h, a la 
carpa polivalent El Sorralet
| 4 de desembre |
IX Pedalada de muntanya modalitat 
BTT. A les 9 h, al pavelló poliesportiu 
municipal Les Vernedes.
| 6 de desembre |
Melé oberta al poble. A les 9 h, a les 
Pistes Municipals de Petanca.

EXPOSICIONS
Violència masclista en parella: Des-
muntem mites?
Fins al 30 de novembre a l’Espai Cultural 
Montbarri.
Caterina Albert/ Víctor Català, itinerari 
vital, intel·lectual i literari. Fins al 2 de 
desembre al Casal de Cultura.
Com es fa un gegantonet. Fins al 30 de 
novembre a la Biblioteca Municipal
Mostra de costura artesana. 28 i 29 de 
novembre al Casal de la Gent Gran Centre.




