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El departament de Joventut desenvolupa un procés participatiu perquè 
el jovent pugui dir la seva en relació al nou espai juvenil que es crearà al 
centre del poble i que servirà de complement al Centre Juvenil Satèl·lit. 
Una part del procés s’està articulant a través dels instituts amb sessions 

per a l’alumnat d’ESO i batxillerat. Fora de les aules, també es duen a terme 
dinàmiques amb col·lectius juvenils.
La creació de l’equipament és una de les demandes recollides en el Pla 
Jove Local vigent fins l’any 2019.



2 Febrer 2017

Editorial

Edita: Ajuntament de Montornès del Vallès.

REdacció: Departament de Mitjans de Comunicació

FotogRaFia: Departament de Mitjans de 
Comunicació

assEssoRamEnt lingüístic: Oficina de Català de 
Montornès CNL Vallès Oriental

maquEtació: DBcoop, sccl

Publicitat: Laura Catalán (625 601 107)

imPREssió: Zukoy5

d.l.: B-43.007-1991

Imprès en paper ecològIc

7.000 exemplars. DIstrIbucIó gratuïta.

crèdits

 Nou centre juvenil

•	Farmàcia	Balcells
 C. de 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
 Carrer del Riu Migen, 5
 Telèfon 93 568 09 47

•	Farmàcia	Pardos
 C. de Palau d’Ametlla,17
 Telèfon 93 572 08 14

farmàcies de guàrdia febrer - març 2017

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5
BALCELLS YÁÑEZ MORENO FORN FORN

6 7 8 9 10 11 12
PARDOS BALCELLS YÁÑEZ MORENO FORN FONTCUBERTA FONTCUBERTA

13 14 15 16 17 18 19
BALCELLS YÁÑEZ MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS MORENO

20 21 22 23 24 25 26
YÁÑEZ MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS BALCELLS

27 28 29 30 31
MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5
MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS MORENO

6 7 8 9 10 11 12
YÁÑEZ MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS BALCELLS

13 14 15 16 17 18 19
MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS YÁÑEZ YÁÑEZ

20 21 22 23 24 25 26
FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS YÁÑEZ MORENO PARDOS

27 28
FONTCUBERTA PARDOS

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

Des de l’Ajuntament hem posat en marxa un procés participatiu entre el 

jovent del poble per tal d’acordar com ha de ser el nou equipament juvenil. 

Aquests és un dels grans projectes que recull el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 

i que dóna resposta a una necessitat i una reivindicació dels i les joves.

Tenim el Centre Juvenil Satèl·lit, però des de fa molts anys cal un equipament jove al centre de 

Montornès. Un lloc viu i polivalent per fer diverses activitats, pensat per a diferents edats i que estigui 

en funcionament durant tota la setmana. Haurà de convertir-se en un lloc de referència per a 

tothom, que evolucioni per créixer i consolidar-se. Haurà de ser un lloc d’oci, de diversió, de cultura, 

de creació, d’art, punt de trobada i d’acollida. Haurà de ser també un espai per als valors, per a la 

convivència, per al respecte i per a la sensibilització i la solidaritat.

Però seran els i les joves els qui hauran d’assumir la responsabilitat del debat, la deliberació i les 

decisions per tal d’implicar-se des de l’inici. El jovent ja s’està plantejant quines necessitats té, què 

li agrada i com s’imagina el nou centre. Cal pensar i analitzar els usos que haurà de tenir el futur 

centre, quins espais seran necessaris, quins materials i mobiliari requerirà, quines activitats es podran 

fer i per a quins públics estarà destinat. És fonamental que els joves mantinguin un paper actiu i 

d’implicació des del principi i en endavant. 

Esperem que el centre juvenil generi també una valoració positiva entre les famílies del poble, que 

es guanyi la confiança dels pares i les mares, dels professors i educadors i que desperti la simpatia de 

les diverses entitats del municipi i del conjunt de la població.

Hem iniciat una aventura meravellosa que contribueix a construir el futur dels i les joves de Mon-

tornès. Experiències com la del Casal de Músics de Masferrer, que va començar ara fa més de 25 anys, 

i que ha estat tan important durant tot aquest temps, demostren que cal confiar en el jovent i donar 

suport a les seves demandes i somnis. Hem d’ajudar-los perquè s’organitzin, perquè siguin persones 

autònomes i caminin soles. Som-hi!

José A. Montero. Alcalde

Fe d’errates:

Pàgina	12	del	Montornès	Viu	110
A la informació sobre els guardonats a la 
XV Nit de l’Esport, el peu de foto referit 
a Óscar Venegas hauria d’haver dit que 
l’esportista pertany al Club Deportivo 
Montornés Norte.
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Continuen les actuacions de millora en la 
xarxa de subministrament d’aigua

L’empresa pública GIACSA duu a terme 
aquests dies els treballs de millora a la xarxa 
de subministrament d’aigua a la plaça dels 
Països Catalans, l’avinguda de la Mare de Déu 

de Montserrat i l’avinguda de la Mare de Déu 
del Carme.

Les feines inclouen la millora de les connexi-
ons de les canonades i la instal·lació de cabalí-
metres i controls de mesura i, en aquest punt, 
tenen una durada prevista de sis setmanes.

L’abast del projecte
Les actuacions formen part d’un projecte 
global que es va iniciar l’any 2015, després 
que l’Ajuntament recuperés la gestió pública 

Obres de millOra de la xarxa de subministrament d’aigua a la pl. dels païsOs Catalans

L’empresa pública GIACSA segueix 
desenvolupant el projecte de millo-
ra de la xarxa de subministrament 
d’aigua al municipi. Aquests dies hi 
ha obres a la zona de la plaça dels 
Països Catalans.

del servei. Aquell any es va posar en marxa 
el nou dipòsit d’aigua a Can Bosquerons, de 
2.000 m3 de capacitat, que es va sumar als de 
Can Xec i de les Tres Creus. A més d’augmen-
tar la reserva d’aigua, el nou dipòsit va per-
metre començar la simplificació del sistema 
d’abastament amb l’eliminació de bombes i 
grups de pressió. Es va crear un nou nivell de 
distribució, des del qual s’abasteix el polígon 
industrial de Can Bosquerons i les zones si-
tuades a major altura en el límit sud del casc 
urbà (els sectors residencials de Can Bosque-
rons de Dalt, Casablanca i Manso Calders, el 
Castell i Can Coll).

El projecte també inclou la instal·lació d’un 
grup de pressió per abastar la part alta de la 
urbanització del Telègraf (la més elevada del 
casc urbà), la millora de les connexions de 
les canonades i la incorporació de sensors de 
control de qualitat i cabalímetres a diversos 
punts del municipi connectats al nou sistema 
de telecontrol.

Un cop executat tot el conjunt, s’haurà pas-
sat dels vuit nivells de pressió inicials a sis, amb 
diverses modificacions del seu abast. També 
s’hauran anul·lat infraestructures (tres dipòsits 
i quatre bombaments) que per la seva antigui-
tat i estat de conservació presentaven serioses 
deficiències. L’acabament dels treballs es pre-
veu per a finals del mes de març. |
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L’Ajuntament ofereix els vuit horts 
socials i ecològics disponibles a 
l’avinguda del Riu Mogent

Fins al 28 de febrer es pot presentar 
la documentació per optar a una de 
les parcel·les disponibles dels horts 
socials i ecològics de l’avinguda del 
Riu Mogent. 

Qualsevol persona empadronada a Montor-
nès des de fa dos anys pot accedir a la llicèn-
cia per fer ús dels horts que queden vacants 
a l’avinguda del Riu Mogent.  L’Ajuntament va 
habilitar l’any 2013 un total de 40 parcel·les 
d’uns 30 m2 en aquest espai.  Actualment n’hi 
ha adjudicades 32 i n’hi ha vuit de disponibles.

Les persones interessades poden presentar 
la sol·licitud fins al 28 de febrer. Les llicències 
són gratuïtes i s’atorguen per un termini de 
dos anys, prorrogable a dos anys més.

Aposta pel cultiu ecològic
Els horts socials aposten per un model de 
cultiu ecològic. En els conreus no s’utilitzen 
productes fitosanitaris ni adobs d’origen quí-
mic. A més, l’Associació d’Hortolans de Mon-
tornès i l’Ajuntament faciliten formació con-
tinuada i assessorament sobre aquest tipus 
d’agricultura. |Camí de Can CuberOt

Abans d’acabar l’any, la Junta de Govern 
Local va aprovar inicialment el projecte d’ur-
banització de Can Xec, un dels darrers barris 
que queden pendents d’urbanització junta-
ment amb els de Casablanca i el Telègraf.

La previsió és que els treballs puguin co-
mençar a finals de 2017, un cop s’hagi convo-
cat el concurs públic per a l’adjudicació a una 
empresa constructora.

L’actuació preveu el paviment asfàltic de 
tots els carrers del barri, a alguns dels quals 
s’incrementarà l’amplada. És el cas del carrer 
de Vallromanes, que en el tram situat entre 
l’av. d’Icària i el Camí de la Justada farà 10 
metres. També s’obrirà un nou carrer, resultat 
de la prolongació del carrer de Pablo Neruda, 
que enllaçarà amb l’av. d’Icària, a l’altura del 
carrer de Tarragona.

Les obres, amb un pressupost de 3 milions 
d’euros, inclouen la construcció de la xarxa de 
clavegueram i de voreres. Se soterraran els ser-
veis i es dotarà el barri d’enllumenat públic. |

La urbanització de Can 
Xec, més a prop 
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El nou parc de Can Bosquerons, en marxa
Els treballs de creació del nou parc 
es van iniciar a finals de gener i inclo-
uen l’habilitació d’un espai de lleure 
dissenyat a partir de les demandes 
del veïnat de la zona, recollides en 
un procés de participació ciutadana.

A finals de gener es van posar en marxa 
les obres per crear un nou espai de lleure al 
carrer d’Adriano, al barri de Can Bosquerons. 
El nou parc incorporarà una zona amb jocs 
infantils, un espai de picnic, pista de petanca, 
una taula de ping-pong, una pista multiusos i 
enllumenat i mobiliari urbà nou.

S’hi ha previst dos accessos: un per a perso-
nes amb mobilitat reduïda al mateix nivell del 
parc i un altre amb escales per salvar el desnivell 
que va guanyant el terreny al llarg del carrer.

Les obres van a càrrec de l’empresa Cons-
trucciones Fertres, SL. L’import d’adjudicació 
ha estat de 59.804,25 €. La durada prevista 
dels treballs és de dos mesos.

Un espai a mida del veïnat
Entre 2014 i 2015, l’Ajuntament va dur a ter-
me un procés participatiu amb el veïnat de 
la zona per definir els usos i equipaments 
d’aquest espai.  Hi van participar 53 persones 
de diferents edats. Posteriorment es va enge-
gar un procés per escollir el nom del parc que 
es reprendrà properament, un cop les obres 
estiguin acabades. |

plànOl del nOu parC de Can bOsquerOns

prOCés partiCipatiu amb el veïnat de la zOna
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Avança l’actualització del Pla 
d’Igualtat de Montornès

El departament de Polítiques 
d’Igualtat treballa en la valoració de 
l’enquesta que s’ha desenvolupat du-
rant les darreres setmanes per copsar 
l’opinió de la ciutadania en relació a 
la igualtat a Montornès. 

Conèixer la realitat de Montornès des de la 
perspectiva de gènere és el principal objectiu 
de l’enquesta que el departament de Políti-
ques d’Igualtat ha realitzat durant les darreres 

setmanes. La iniciativa forma part del procés 
d’elaboració del segon Pla d’Igualtat. El nou 
Pla actualitzarà el que es va aprovar l’any 2012 
i tindrà vigència fins a l’any 2020.

A més de l’enquesta, que s’ha canalitzat a 
través del web municipal, s’ha realitzat un ta-
ller participatiu adreçat al veïnat i una sessió 
de treball per al personal tècnic i els represen-
tants polítics de l’Ajuntament. Properament 
es duran a terme més sessions participatives 
per definir les actuacions del Pla. |

taller partiCipatiu Celebrat a l’HOtel d’entitats el mes de nOvembre

sessió fOrmativa d’un dels darrers dispOsitius d’inserCió

Enguany es desenvoluparà un nou Dispo-
sitiu d’Inserció Laboral en el marc del Projec-
te d’Intervenció Integral de Montornès Nord. 
L’objectiu del DIL Barri 2017 és atendre 350 
persones del municipi, incloent persones amb 
atur de llarga durada, dones amb especials di-
ficultats d’inserció, persones amb baixa qualifi-
cació i/o majors de 45 anys.

Com a novetat d’aquesta edició, el progra-
ma Olímpia, que s’adreça específicament a les 
dones, estarà obert a un major nombre de par-
ticipants, que s’aniran incorporant a la iniciativa 
al llarg de l’any.

També es durà a terme un programa especí-
fic amb 20 persones en l’àmbit de la Neteja i la 
Gestió de Residus. D’aquestes, vuit seran con-
tractades per l’Ajuntament durant sis mesos.

El dispositiu es tira endavant amb una sub-
venció sol·licitada al Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) a través del programa “Treball 
als barris”. L’ajut concedit és de 317.868,79 €. |

El DIL Barri – Olímpia 
2017 atendrà 350 
persones 
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Les associacions continuen rebent suport municipal a través del programa “Les 
entitats al dia”. S’ha iniciat la programació del trimestre que inclou formació sobre 
xarxes socials, protecció de dades i una sessió d’assessorament fiscal i econòmic.  |

sessió fOrmativa a l’aula de nOves teCnOlOgies de l’espai Cultural mOntbarri

L’aula de noves tecnologies de l’Escola 
Municipal de Música, un model a seguir
El centre ha estat convidat per la 
Diputació a explicar la seva experi-
ència en l’aplicació de les noves tec-
nologies a l’aprenentatge musical en 
la jornada de bones pràctiques que 
s’ha celebrat en els darrers dies a 
Barcelona. 

L’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula 
de Teatre va participar el 2 de febrer en la XV 
Jornada de Bones Pràctiques dedicada a la 
innovació educativa a les escoles municipals. 
La jornada, organitzada per la Diputació de 
Barcelona, es va celebrar a l’Aula Magna de la 
Facultat de Geografia i Història de la Universi-
tat de Barcelona.

L’equip directiu de l’Escola va compartir la 
seva experiència sobre l’aplicació de les no-
ves tecnologies.

Innovant en l’aprenentatge musical des 
de 2006
La introducció de les TIC en la dinàmica docent 
de l’Escola de Música es va iniciar l’any 2006, 
amb la redacció d’un projecte per implemen-
tar una aula TIC al centre.

A partir del curs 2007-08, l’aula va començar 
a funcionar i al següent curs es va modificar el 
Pla d’Estudis de l’Escola per incorporar les no-
ves tecnologies en el sistema d’ensenyament 
del Llenguatge Musical. La proposta, que té 

Classe de llenguatge musiCal a l’aula de nOves teCnOlOgies

CursOs d’infOrmàtiCa musiCal (any 2011)

com a una de les principals virtuts la possibi-
litat de personalitzar i individualitzar les activi-
tats per atendre la diversitat de ritmes d’apre-
nentatge, s’ha mantingut fins l’actualitat.

A més de contribuir a l’assoliment i la con-
solidació d’objectius pedagògics, l’aula ha 
esdevingut un espai per a l’enregistrament 
sonor de conjunts instrumentals i cors de 
l’escola, i de col·laboració amb entitats i col-
lectius del poble i amb les seccions de dansa 
i teatre del mateix centre.

Ara, l’escola treballa per renovar l’equipa-
ment informàtic i adaptar-lo a les tecnologies 
més actuals amb la incorporació a l’aula dels 
dispositius mòbils. |

BrEus

L’Ajuntament ha enviat a entitats i associ-
acions locals informació sobre l’adhesió de 
Montornès a la campanya “Casa nostra, casa 
vostra” i els ha demanat que hi participin. 

El gener el Ple Municipal va donar suport al 
manifest de la campanya en què es reclama un 
canvi en les polítiques migratòries de la Unió 
Europea per afavorir l’acollida de refugiats.

La campanya, que inclou activitats de sen-
sibilització arreu de Catalunya, culminarà el 
18 de febrer amb una mobilització a la plaça 
Urquinaona. |

Crida a favor de la campanya 
“Casa nostra, casa vostra”
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El jovent opina sobre els espais i usos del nou Centre Juvenil
El departament de Joventut desenvolupa un procés par-
ticipatiu perquè el jovent pugui dir la seva en relació al 
nou espai juvenil que es crearà al centre del poble i que 

servirà de complement al Centre Juvenil Satèl·lit. La cre-
ació de l’equipament és una de les demandes recollides en 
el Pla Jove Local vigent fins l’any 2019.

El jovEnt opina...

Jo voldria poder tenir 

un lloc ben equipat per 

poder realitzar activitats i entretenir-nos amb 

els amics a les tardes, que estigués al centre de 

Montornès. Un lloc per estudiar, fer deures, o 

divertir-nos en diverses sales amb “pelis”, música, 

karaoke...

Judith Mossegui Crespo
14 anys

Als joves ens agradaria 

que tingués sales per 

parlar, veure pel·lícules, 

escoltar música, espais de reunió, amb calefacció i 

futbolins, wifi, jocs, etc. Que estigués al centre i que 

obrís a les tardes i fins a les 12 de la nit els divendres 

i dissabtes.

Necessitem un lloc acolli-

dor amb sofàs per estar 

de “tranquis”, perquè 

l’alternativa és anar als bars, que per nosaltres 

són massa cars, o agafar el cotxe i sortir fora del 

poble. Una barra, un escenari, sales per jugar a 

escacs, de lectura, o simplement un lloc per no 

passar ni fred ni calor i xerrar.

daMià ViVes Maestre
16 anys

Quintin Valiente Flores
23 anys

M’agradaria que tingués 

taules de ping-pong, 

porteries per fer tornejos de futbol, futbolins, sales 

amb wifi, ordinadors per fer consultes i amb jocs 

amb consoles. També que obri tots els dies de 5 a 8 

i els divendres i dissabtes fins a les 12 de la nit.

raúl Catalan loMas
14 anys

Necessitem un centre 

juvenil perquè a l’hivern 

fa molt fred al carrer que 

és on estem els joves i estaria bé tenir on reunir-nos. 

Un lloc amb sofàs, wifi, ordinadors, cine, calefacció i 

refrescos. Sales per a activitats i sobretot que estigui 

al centre del poble.

Un centre on les 

instal·lacions permetin 

realitzar tot tipus de 

concursos: de curtmetratges, poesia, cuina... Per 

exemple, si s’organitza un concurs de teatre, és 

necessari un escenari. Aquestes activitats fan que 

la gent es motivi i que hi hagi més moviment.

eMMa Fernadez Juberias
17 anys

JenniFer CerVantes 
herrera
24 anys

Què hauria de tenir el nou centre juvenil?

Des del mes de desembre, els departaments 
municipals de Joventut i Participació Ciutada-
na i l’Àrea del Territori treballen en la definició 
del projecte del nou centre juvenil que s’habi-
litarà a Montornès Centre.

Una part del procés s’està articulant a tra-
vés dels instituts amb sessions per a l’alumnat 
d’ESO i batxillerat. Fora de les aules, també es 
duen a terme dinàmiques amb col·lectius ju-
venils.

L’11 de febrer es farà un taller obert a tots els 
joves del poble d’entre 12 i 30 anys amb l’ob-
jectiu de continuar definint els usos i espais de 
l’equipament.

A partir de les propostes recollides se cer-
carà el lloc més adequat per a la ubicació 
d’aquest espai. El nou equipament comple-

mentarà el Centre Juvenil Satèl·lit que funcio-
na a Montornès Nord des de l’any 2001.

L’equipament juvenil al centre, una pro-
posta del Pla Jove Local
La creació d’aquest equipament és una de les 

demandes recollides durant el procés partici-
patiu que es va dur a terme per elaborar el Pla 
Jove Local aprovat l’any 2015 i en què van par-
ticipar més de 250 joves del poble.

El projecte, vigent fins a l’any 2019, inclou 
49 actuacions distribuïdes en quatre línies 

d’actuació: l’emancipació i l’autonomia; la 
participació i dinamització juvenil; la promo-
ció de la salut, i la cohesió social i la vertebra-
ció territorial.

La memòria de resultats del primer any de 
funcionament del Pla indica que un 73% de 
les actuacions que recull s’han desenvolupat 
de forma total o parcial. Entre les accions més 
destacades hi ha les relacionades amb l’ori-
entació i informació juvenil i els espais de 
participació. |

Mannequin challenge participatiu
El procés participatiu s’acompanya  
amb accions i activitats lúdiques de 
dinamització. Una de les propostes és 
l’enregistrament de Mannequin challen-
ge. Se n’estan fent diversos als instituts i 
a altres espais del poble. Es poden veu-
re a Youtube.
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Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

El pla del Raiguer, avui zona industrial, 
era un paratge de conreus de regadiu que 
s’estenia des de les faldes del turó del Rai-
guer, la muntanya de les Tres Creus on hi 
ha un gran dipòsit d’aigua, fins al límit nord 
del terme municipal, on avui hi ha el nus 
d’entrada i sortida de l’autopista.

La imatge aèria que presentem, proce-
dent de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 
porta la data de l’1 de juny de 1960. La via 
del tren, ja traçada al segle XIX, marca el 
centre de la fotografia dibuixant una curva-
tura d’uns 90 graus, enmig d’una gran ex-
tensió de terres ben ordenades i alineades. 
Arreu s’hi veuen caminets, basses rodones i 
pous, signe d’abundància d’aigua.

A l’esquerra d’aquesta corba, dues ma-
sies: Can Bartolí i la casa vella del Raiguer. 
Just a la corba, una petita taca blanca que 
era la Casilla, on els que hi vivien es cuida-
ven del manteniment d’aquest tram fer-
roviari. Al centre de la imatge, però ben a 
la dreta de la via, can Parellada, una masia 
molt gran i antiga que, amb quatre o cinc 
cases adossades, formava un barri singular.

Quan el Raiguer era una plana agrícola

vista aèria de la plana del raiguer. 1 de Juny de 1960. iCC. saCe.

| Arxiu obert |

Just al centre de la imatge, ca l’Arnau, la 
casa que va ser caserna de soldats els darrers 
mesos de la Guerra Civil. Per sobre, la línia 
horitzontal, dibuixada per una llarga arbre-
da, és el traçat de la carretera del Masnou a 
Granollers.

A l’esquerra de la imatge, un petit bosc, el 
de can Pantiquet, que pràcticament frega el 
riu Congost. L’any 1938, entre el riu i la via, es 
van arrasar les terres per habilitar una pista 
de vol, l’aeròdrom 329 de l’exèrcit de la Re-

pública. En acabar la Guerra, les famílies 
retornaren als treballs del camp.

Amb la inauguració de l’autopista l’any 
1970, quedà tallada la plana fèrtil. La cons-
trucció del polígon industrial del Raiguer, 
amb la instal·lació del primer Corte Inglés, 
va ser l’inici de l’ocupació definitiva i el con-
següent canvi d’ús del sòl. Avui, el que que-
da de la masia nova del Raiguer està dins el 
pati de la fàbrica de la Royal. No és masia, és 
magatzem. |
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Alejandro Palomas, Premi Nacional 
de Narrativa Juvenil, a Montornès. 
El 14 de març Alejandro Palomas serà 
el convidat de la tertúlia literària de la 
Biblioteca. Comentarà la novel·la El fill, 
premiada amb el Premi Nacional de 
Narrativa Juvenil 2016. 

En marxa el Voluntariat per la llen-
gua virtual. El Voluntariat per la llengua 
ha estrenat la modalitat virtual del pro-
grama, per tal que les persones que no 
poden trobar-se de manera presencial 
amb la seva parella lingüística ho pu-
guin fer a través de videoconferència.

EN 1 MINUT... 

Alumnes de l’Escola Mogent visiten l’Ajuntament. El 20 de gener els alumnes de 
tercer de l’Escola Mogent van visitar la Casa Consistorial. Van ser rebuts per l’alcalde, 
José A. Montero que els va fer un recorregut per les dependències municipals. |

BrEus

El jaciment romà és el primer de Catalunya 
que tindrà una visita pensada per a persones 
amb discapacitat visual i auditiva. S’hi ha ubi-
cat una maqueta que permet reconèixer els 
elements del conjunt a través del tacte i hi ha 
punts del recorregut on es poden palpar els 
materials constructius. També s’han editat ví-
deos explicatius adaptats. El projecte, subven-
cionat per la Diputació de Barcelona, es va pre-
sentar fa uns dies a representants de l’ONCE. |

Ja està en marxa la nova programació 
Montbarri aixecà el teló. Fins al mes de març, 
es faran espectacles teatrals, ball, música i ci-
nema per a totes les edats. El programa incor-
pora Veus en femení, un concert dedicat a les 
dones artistes inclòs en la commemoració del 
Dia Internacional de les Dones. |

Mons Observans, 
la mirada tàctil

Espectacles per a tota la 
família a Montbarri

exCavaCiOns al Castell de sant miquel

Preparant el Carnaval

El departament de Festes ultima els 
detalls per a la celebració del Car-
naval, que aquest any serà el darrer 
cap de setmana de febrer. 

El 23 de febrer, Dijous Gras, se celebrarà a 
la Sala Parroquial de Sant Sadurní una sessió 
extraordinària del Consell d’infants. D’ells de-
pendrà que SM Carnestoltes pugui rebre la 
vara de manar de mans de l’alcalde. El mateix 
dia i al mateix lloc hi haurà el X Concurs de 
truites, i tallers de maquillatge i màscares.

La rua i el concurs de disfresses tindran lloc 
el dissabte 25. La concentració serà a les 16.30 
h al carrer de Fdco. García Lorca. El lluïment 

de disfresses es farà a la cruïlla dels carrers de 
Jaume Balmes i de Jacint Verdaguer i el lliura-
ment de premis, cap a les 20.30 h a la Carpa 
El Sorralet.

Les inscripcions al concurs es poden forma-
litzar fins al divendres 24 a l’Oficina del barri, 
als matins, i al Casal de Cultura, a les tardes.

El testament del Carnestoltes
Enguany SM Carnestoltes ha fet testament i 
deixarà una panera valorada en més 60 € que 
se sortejarà l’1 de març, després del tradicio-
nal taller de sardines a la Biblioteca i de la rua 
mortuòria. La iniciativa és de l’alumnat de 4t 
d’ESO de l’Institut Vinyes Velles. |
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L’handbol torna a Montornès de la 
mà de la Penya Barcelonista

S’incorpora una nova disciplina es-
portiva al poble. La Penya Barce-
lonista i un grup d’antics jugadors 
locals d’handbol han creat el Club 
Handbol PB Montornès. 

El nou Club Handbol PB Montornès ha co-
mençat els entrenaments amb l’objectiu de 
promocionar aquest esport entre els infants i 
joves d’entre 5 i 15 anys. Tots aquells que vul-
guin iniciar-s’hi, poden provar i entrenar-se de 
manera gratuïta fins al mes de juny. 

Les sessions tenen lloc els dimarts a la tarda 
a la Carpa Polivalent El Sorralet. 

Recuperar l’handbol al municipi
L’handbol torna a tenir presència a Montor-
nès després de 25 anys. Es va començar a 
practicar a la pista de la Lira, a començament 
dels anys 70. 
Posteriorment, ja sota el nom d’Handbol 
Montornès es va traslladar al Pavelló Muni-
cipal. L’entitat, però, va acabar desapareixent 
a començament dels 90 per problemes de 
finançament.

Ara, la Penya Barcelonista i un grup d’an-
tics jugadors han volgut recuperar l’handbol 
al poble. El club pretén crear quatre equips 
per començar a competir al setembre. |

primer entrenament del Club HandbOl pb mOntOrnès

BrEus

El Club Triatló Montornès ha presentat 
els més de cinquanta atletes que competi-
ran aquest any amb el mallot del club. Per 
promoure aquesta disciplina entre els més 
petits, el 18 de febrer l’entitat organitza el 
primer duatló infantil que es fa al poble. Els 
nens i nenes nascuts entre els anys 2003 i 
2012 podran participar en la prova que in-
clou dues curses a peu i una en bicicleta. |

Per tercer any consecutiu, la regidoria de 
Polítiques d’Igualtat i el Club Atletisme Mon-
tornès s’han unit per incentivar la participació 
femenina en la Mitja Marató de Montornès, 
Montmeló, Vilanova i la Roca. El club ofereix 
sessions d’entrenament per preparar la prova 
dels 6 km que es disputarà juntament amb la 
Mitja, el proper 23 d’abril. |

Encomanant l’afició pel 
triatló als més joves

La Mitja continua corrent 
per la igualtat

fOtO OfiCial de la tempOrada del Club triatló mOntOrnès
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Lluitant contra el poder del sector 
energètic

Aquestes setmanes les temperatures han estat 

molt baixes mentre que el preu de la llum ha arribat a màxims històrics. 

En moments en què la pobresa energètica està a l’ordre del dia, el sector 

energètic està en mans de poques empreses que, a més, fitxen a expresi-

dents i exdiputats descaradament. 

Quan des del govern local vam decidir remunicipalitzar l’aigua, vam 

apostar perquè un dels serveis bàsics estigués a les nostres mans i sota 

control democràtic. En aquesta mateixa línia, cal que el sector de l’ener-

gia també passi a mans públiques. 

La nacionalització d’elèctriques ens hauria de donar les eines necessà-

ries per eradicar la pobresa energètica, eliminar els peatges polítics, que 

incrementen el preu a causa del que anomenen “dèficit tarifari”, i deixar 

d’ajudar a les oligarquies.

Com a govern municipal, tenim diverses línies de treball enguany. La 

primera és continuar combatent la pobresa energètica evitant talls de 

subministrament i impulsar auditories per  reduir els consums a les llars. 

La segona és reduir el cost de l’electricitat de l’enllumenat i equipaments 

públic. La tercera línia de treball és passar els contractes del consum 

elèctric de l’Ajuntament a empreses subministradores, com per exemple 

Som Energia, que inverteixen en energies renovables, no participen de 

les portes giratòries i són més democràtiques. Us animem a canviar de 

companyia, ja que si les grans elèctriques redueixen els abonats i la seva 

facturació, perdran part del seu poder.

Ordenanzas 2017

Asistimos nuevamente a una clase magistral 

de demagogia del gobierno municipal. Como ya explicamos en la 

anterior publicación, las ordenanzas municipales fueron aprobadas de 

manera inicial solo por los miembros del gobierno, eso pone de manifi-

esto la participación que hemos tenido el resto de grupos.

La trayectoria de este gobierno para con los socialistas en esta 

materia y en otras muchas ha sido: no os invitamos a las reuniones, si 

lo hacemos no recogemos ninguna propuesta, y si lo hiciéramos ya será 

para el año que viene.

Presentamos alegaciones en tiempo y forma. Ni un solo minuto se de-

dicó a su necesidad en el pleno que las desestimaba. Pedíamos equidad 

en la bonificación de la tarifa del agua eliminando el baremo cerrado y 

creando una tabla por bloques de los ingresos familiares, que se tuviera 

en cuenta el informe técnico que recomendaba no subir la tasa de 

recogida de basuras, y que los servicios de juventud, infancia y cultura 

no subieran entre un 30 y un 70%.

Recordamos que las ordenanzas fiscales deben estar aprobadas de 

manera definitiva antes del 31 de diciembre. Esa fecha es inamovible 

año tras año. Año a año lo hacen tarde para apelar a la irresponsabili-

dad de los demás por tener que volverlas a publicar en lugar de asumir 

nuevamente que no han hecho su trabajo.

El coste de volver a publicar y del que nos acusan es muy inferior al de 

la pista polivalente, a levantar el suelo de varias plazas y/o equipamien-

tos varias veces y otros ejemplos que seguro se os ocurren.

La República que farem

Aquest 2017 volem que sigui l’any que podrem 

votar en un referèndum el futur polític del nostre país. Ara que la Repú-

blica Catalana depèn només de la voluntat de la ciutadania, pensem 

que és hora d’engegar el procés constituent i de dissenyar com volem 

que sigui aquest nou país d’una manera participativa i transparent.

És per això que a Esquerra Republicana hem engegat el projecte 

La República que farem, un procés participatiu per definir, de manera 

col·lectiva, com volem que sigui aquest nou país. Hem estructurat els 

pilars de la futura república en cinc grans eixos temàtics: economia 

i treball; ciutadania i benestar; cultura i educació; territori i medi 

ambient; i política internacional. A més, hem incorporat al lloc web del 

projecte totes les propostes que durant els darrers anys hem treballat 

perquè les puguis conèixer i hem convidat experts en diferents àmbits i 

referents socials per debatre en actes arreu del país sobre com ha de ser 

la República Catalana.

T’animem a participar-hi activament i a deixar la teva proposta, 

desig o idea per la nova República. Pots fer-ho des del lloc web del 

projecte a http://www.larepublicaquefarem.cat; des de les paradetes 

al carrer que posarem al darrer dissabte de cada mes, on disposarem 

de butlletes per les persones que no disposin de connexió a Internet; o 

en un proper acte que preparem a Montornès en què farem un procés 

participatiu sobre com ha de ser l’economia, la indústria i el treball del 

nostre entorn en la  propera República Catalana.

¿Servicios? Sí, gracias. ¿A qué precio?

Estamos sin presupuestos. Ahora igual se ponen a ello. 

No es por falta de apoyo, ¡que tienen mayoría absoluta!, 

es más bien su forma de hacer. Debía estar en el programa electoral, se 

hará todo a salto de mata, improvisando... y así hacen política. En 2016, de 

aproximadamente 21 millones de € de ingresos municipales, 9.541.705,41€ 

se dedicaron al pago de personal. Casi 4 millones de euros se incorporan 

en los apartados 21 y 22 de la clasificación orgánica, dedicados al pago 

de reparaciones, mantenimiento y conservación, por un lado, y al pago de 

los suministros y materiales, por otro. La factura de servicios municipales, 

entre ellos suministros de luz, agua y electricidad, supera los 3 millones de 

€. A partir de aquí toda una serie de inversiones y aplicaciones llevaron a 

gastar el resto de ingresos hasta alcanzar un importe en torno a 6 millones 

de euros. La partida de “mantenimiento de alcantarillado “está en 7.500€. 

Los pagos por intereses de demora alcanzan los 40.000€. Así podríamos 

seguir, descifrando en qué y cómo se gasta el dinero de nuestros impuestos 

pero lo que ahora pretendemos transmitirles es la necesidad de que ustedes 

reflexionen sobre la eficacia y eficiencia de la gestión del gobierno comunis-

ta o cómo se llame ahora. ¿Considera usted adecuado el nivel de servicios 

recibidos qué corresponde a los impuestos que nos cobran? ¿Considerarán 

sus opiniones como tanto publicitan al hacer propaganda de esos presupu-

estos participativos y populares? Mucho nos tememos que todo va a volver 

a seguir en la línea del “soufflé” propagandístico de ese comunismo que 

tanto esconde la verdadera realidad de nuestro quehacer cotidiano.
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Equipaments per a tothom

Civisme per a tothom, el gran lema de l’Ajuntament, 

però realment és tan difícil fer les coses com cal ?

Tot d’una som al carrer, ens trobem amb un paper a la mà i... on són 

les papereres? Pipi-can: recinte espantós, petit, mal cuidat i òbviament 

sense bosses per fer-ne un bon ús. Recinte “habilitat” per a gossos, 

al qual per arribar-hi  has d’agafar el cotxe, i si no, simplement has 

de vigilar de no ser atropellat per l’inexistent pas de vianants. Sense 

delimitar, sense contenidor i/o sense bosses per a les deposicions. 

Contenidors soterrats, 26 al poble, d’elevat cost de manteniment i amb 

l’afegit del soroll que comporta el seu  buidatge a altes hores de la nit. 

Transport públic. Quant farem un bon ús d’aquesta paraula? Públic, 

per a tothom, per a l’hora i el dia que ens faci falta, per a aquells que 

viuen a Montornès, per a aquells que volen desplaçar-se arreu. Inserció 

laboral de dignitat, amb contractes de veritat, per a gent de veritat. Des 

del grup municipal del PDECat, proposem dotar el poble d’uns bons 

equipaments, que facilitin la vida quotidiana, equipaments bàsics per a 

tothom. Més papereres, més i millors transports, més recintes adequats 

per a totes les necessitats, més convenis laborals per a tothom, més, 

més i més. Destinar els recursos econòmics per als veïns i veïnes és vital, 

no tants recursos en obres monstruoses sense sentit. Perquè, escoltar els 

nostres veïns i veïnes, els comerciants, els petits i els grans, és un benefici 

per a tothom, junts fem de Montornès un lloc millor. Des del Partit 

Demòcrata (PDEcat) apostem per tu, junts ho aconseguirem.

Transparencia bajo mínimos

Los motivos de tener cierta información para realizar 

un trabajo importante para los ciudadanos de nuestro 

Municipio, se convierte en un problema cuando quien la tiene que 

entregar está más preocupado por el desgaste que le puede dar ir de 

frente y con la verdad por delante. Ahí se termina la transparencia que 

por ley está indicada, y si además son informaciones de las “chapuzas 

realizadas” ya queda en cajón. Luego se producen las indeseadas 

denuncias y como siempre la culpa de los demás, con el gasto que 

ocasiona a las arcas Municipales, las cuales se nutren de los impues-

tos de todos. Si sumamos que por falta de interés no se solucionan 

los verdaderos problemas de nuestros vecinos y que la queja que se 

tenía por parte de quien nos gobierna en el pueblo cuando estaba en 

la oposición era el no tener información ni datos de lo que se hacía 

en Montornés (sin ser cierto, doy fe), vemos el talante negociador de 

quienes pretenden darnos lecciones de credibilidad. Por todo ello, 

queremos decir al ciudadano/a de Montornés, que creemos en la 

transparencia con la que nosotros vamos de cara, y no en lo que 

después de realizar peticiones para controlar como se gasta y en qué 

el presupuesto Municipal, no tenemos ninguna respuesta, por lo que si 

nos vemos en la obligación de tomar medidas al respecto, desde aquí 

queremos que se sepa que la responsabilidad no es nuestra, ya que 

en la actitud del Gobierno Local está la falta de lealtad hacia quienes 

también representamos a nuestros ciudadanos.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 11 de febrer | 
Sessió del procés participatiu del 
nou centre juvenil
Oberta a joves de 12 a 29 anys. A les 12 
h, a la Sala Parroquial de Sant Sadurn

CARNAVAL

| 23 de febrer | 
Tallers de carnaval: Maquillatge i 
màscares
Concurs de truites artesanes
Sessió extraordinària del Consell 
d’Infants
Benvinguda i lliurament de la vara de 
manar a SM carnestoltes
A les 17 h, a la Sala Parroquial de Sant 
Sadurní
| 25 de febrer | 
Rua de Carnaval i concurs de 
disfresses
A les 16.30 h. Sortida: c. de Fdco. 
Garcia Lorca
| 26 de febrer | 
Visca la festa! Amb Ai carai
A les 11.30 h, a l’Espai Cultural 
Montbarri
| 1 de març |  
Taller: Sardines a la Biblioteca?
A les 17 h, a la Biblioteca
Rua mortuòria, crema del Rei 

Carnestoltes A les 18 h. Sortida: 
Biblioteca

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ

| 11 de febrer | 
Pintamúsica amb Únics Produccions
Per als més petits. A les 17.30 h
| 18 de febrer | 
Las consultas de don Remigio y otras 
más i Novios por internet, de José 
Cedena Teatre amateur. A les 17.30 h
| 19 de febrer | 
Audició de Cant amb alumnes de 
l’Escola Municipal de Música i de La 
Garriga. A les 12 h
| 4 de març | 
Sóc un pallasso amb Claret clown 
Teatre familiar. A les 17.30 h

LA BIBLIOTECA

| 16 de febrer | 
Club de lectura fàcil: Eva, què fas 
aquesta nit?. A les 9.30 h 
| 17 de febrer | 
Tertúlia de memòria històrica: El 
temps retrobat. A les 16 h
Especial de l’hora del conte 
menuda I el diumenge què menja?. 
A les 11.30 h

| 22 de febrer |
Hora del conte menuda: Qui viu 
aquí dins?. A les 17.30 h
| 24 de febrer |
L’hora del conte en anglès. A les 
17.30 h 
Tertúlia de poesia. A les 18 h

JACIMENT ROMÀ MONS 
OBSERVANS

| 19 de febrer |
Visita teatralitzada romana 
“El pintor pompeià” i taller 
d’arqueologia d’11 a 14 h. Més info
 a www.monsobservans.cat

ESPORTS

| 18 de febrer |
I Duatló infantil de Montornès, a les 
10 h. Sortida: Avinguda d’Ernest Lluch. 
Més info a www.trimontornes.com 

PROGRAMA DEL DIA DE 
LES DONES

| 4 de març |
Tertúlia literària: Anàlisi de la 
novel·la After. A les 11 h, a la 
Biblioteca 

| 8 de març  |
Acte institucional del 
Dia Internacional de les 
Dones 2017. Feminisme en la xarxa. 
Les dones en temps de Twitter.
A les 18 h, a la Sala d’actes de 
l’Ajuntament
| 11 de març |
VI Sopar de les Dones. A les 21.30 h, a 
la Carpa Polivalent El Sorralet

CONCURSOS

X Concurs de truites artesanes
Inscripcions i presentació de les truites 
el 23 de febrer de 17 a 18 h a la Sala 
parroquial de Sant Sadurní
Concurs de disfresses de Carnaval
Inscripcions fins al 24 de febrer al Casal 
de Cultura i a l’Oficina del barri
VI Concurs de fotografia del Dia de 
les dones
Presentació de propostes fins a l’1 
de març a través d’Instagram amb 
l’etiqueta #donesmontornes2017 o al 
correu igualtat@montornes.cat

EXPOSICIONS

Esc@les d’art a la Biblioteca: El 
temps retrobat. Fins al 28 de febrer. 




