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La plaça de Joan Miró, els parcs dels Castanyers i de Can Bosquerons i el jar-
dí urbà als darreres dels blocs de pisos del carrer del Nou d’abril són alguns 
dels espais públics que s’han creat, reformat i millorat amb les aportacions 
del veïnat. 

En tots els casos l’objectiu ha estat recuperar i vitalitzar punts de trobada 
d’oci, de relació social i de convivència.
A Montornès Nord, hi ha previst iniciar a la tardor les obres de reforma de 
la plaça de la Pèrgola.

Places, parcs i jardins, espais 
de tothom per fer-hi vida

Vista general del parc dels castanyers
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crèdits

 Millorar els espais públics

•	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 maig - juny 2017

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4
YÁÑEZ MORENO FONTCUBERTA FONTCUBERTA

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

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

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

26 27 28 29 30
MORENO FONTCUBERTA BALCELLS PARDOS FORN

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5 6 7
MORENO YÁÑEZ BALCELLS FORN FONTCUBERTA MORENO PARDOS

8 9 10 11 12 13 14
YÁÑEZ MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS BALCELLS

15 16 17 18 19 20 21
MORENO FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS YÁÑEZ YÁÑEZ

22 23 24 25 26 27 28
FORN FONTCUBERTA PARDOS BALCELLS YÁÑEZ PARDOS MORENO

29 30 31
FONTCUBERTA PARDOS 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

Anar millorant i actualitzant els espais públics del poble ha estat i és una priori-

tat per al govern local. Des del Consistori som conscients de la importància que 

té que pugueu gaudir de places i parcs de qualitat, amb equipaments de jocs 

infantils adients, amb bancs, fonts, zones enjardinades i també amb rampes per 

millorar l’accessibilitat i amb mesures de seguretat. Les places i els parcs són llocs molt freqüentats per 

gent de totes les edats, espais on montornesencs i montornesenques passeu moltes estones d’oci i que 

són punt de trobada i d’activitat del poble.

Recentment han finalitzat les actuacions del parc dels Castanyers i de la plaça de Joan Miró. Dos ra-

cons emblemàtics de Montornès, molt estimats i que requerien d’una millora considerable. Els projectes 

han recollit les demandes i suggeriments dels veïns i veïnes de l’entorn. Especialment la plaça de Joan 

Miró, on es va desenvolupar el Pla Estel, un nou plantejament de participació en l’urbanisme, en el qual 

han estat els veïns i veïnes i les entitats vinculades a la plaça els que han decidit els usos dels espais, els 

canvis que calia fer i fins i tot els materials utilitzats. Han assumit així un compromís comunitari i una 

responsabilitat directa amb el seu entorn, i ho valorem molt positivament. 

Aquesta manera de fer s’ha desenvolupat també en l’elaboració dels projectes d’altres espais com 

la plaça de la Pèrgola, que dona accés a Montornès Nord, les obres de la qual començaran a la tardor, 

així com del parc i l’equipament que s’està acabant al barri de Can Bosquerons. Aquest projecte era una 

reivindicació històrica de la zona, s’ha dissenyat amb els veïns i veïnes i aviat serà una realitat.

Aquestes actuacions han estat bàsicament realitzades per la Brigada Municipal i han permès un 

estalvi econòmic molt important, una molt bona qualitat dels acabats i també han propiciat un fet molt 

destacable: la contractació de persones del municipi en situació d’atur.

Com veieu, millorar els espais públics implica moltes més coses positives per al poble, a més dels canvis 

físics de les places i els parcs. El que hem de fer ara, entre tots i totes, és gaudir-ne al màxim, cuidar-los i 

mantenir-los en bon estat.

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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Reconeixement als agents de la 
Policia Local que van salvar la 
vida d’una veïna 

A finals d’abril es va fer un acte en 
què va participar la mateixa persona 
afectada, Carmen Navarro, i la seva 
família. La ràpida actuació policial 
havia permès, unes setmanes abans, 
recuperar la dona que havia deixat 
de respirar.

Els agents 1036 i 1040 de la Policia Local han 
rebut la felicitació de l’alcalde, José A. Mon-
tero i l’agraïment de Carmen Navarro, la veï-
na a qui van salvar la vida el 4 d’abril. Els dos 
agents estaven de servei quan la prefectura 
va rebre la trucada d’un veí alertant que la 
seva dona requeria assistència mèdica ur-
gent per un dolor molt fort al pit. 

A més d’avisar el SEM, els policies es van 
desplaçar fins al domicili on van trobar la do-
na, de 54 anys, conscient, però afectada per 
un fort dolor i molt neguitosa. En el transcurs 
de la conversa, la Carmen va perdre el conei-
xement i va deixar de respirar.

Reacció ràpida i professional
Els agents van iniciar immediatament les 
maniobres de reanimació cardiorespiratòria 
i la posada en marxa del DEA, amb la qual 
cosa van aconseguir recuperar-la. Després, 
van continuar les maniobres fins a l’arribada 
dels serveis sanitaris que, un cop estabilitza-
da, la van traslladar a l’Hospital de Sant Pau. 
La Carmen ja està totalment recuperada. |

carmen naVarro, amb l’alcalde, José a. montero i els dos agents que li Van salVar la Vida

sessió preparatòria del dil barri olímpia 2017

L’equip que desenvoluparà el Dispositiu d’In-
serció Laboral Barri - Olímpia 2017 duu a ter-
me sessions informatives per explicar els ob-
jectius del projecte i seleccionar les persones 
que hi participaran. De moment, hi han pas-
sat 170 persones. L’objectiu és que la informa-
ció arribi a la totalitat de la població aturada 
del municipi i poder incidir especialment en 
l’atur de llarga durada.

Qualsevol persona interessada es pot 
adreçar a l’Oficina del barri (C. Hnas. de la Vir-
gen Niña, 2 tel. 93 568 81 27) per poder as-
sistir a alguna de les sessions programades. 

Paral·lelament, ja s’han posat en marxa di-
verses accions formatives relacionades amb 
el Dispositiu, com un curs de 160 hores sobre 
gestió de residus i un curs de català i orienta-
ció laboral per a persones d’origen estranger. 
També s’ha posat en marxa un taller per a la 
recerca de feina a través de l’smartphone i pro-
perament es faran altres cursos sobre gestió de 
magatzem, conducció de carretons i cuina.  |

Impulsant el DIL Barri 
- Olímpia 2017
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Autonomia a la llar, qualitat de 
vida per a la gent gran

L’Ajuntament va enllestir l’any 2016 
obres de millora de l’accessibilitat a 
set habitatges. Aquest any 2017 s’ha 
previst dur-ne a terme a deu viven-
des més. Es tracta de domicilis on 
viuen persones grans, amb proble-
mes de dependència o de mobilitat. 
Enguany el projecte es farà extensiu 
a familíes en situació de precarietat. 

Millorar la qualitat de vida i preservar l’auto-
nomia a casa de persones grans o amb pro-
blemes de mobilitat és l’objectiu principal 
del programa d’arranjaments a la llar que 
desenvolupa l’Ajuntament gràcies al suport 
econòmic de la Diputació. En el darrer any 

se n’han fet a set habitatges i durant aquest 
2017 se’n duran a terme a deu més. 

Les obres realitzades han tingut un cost de 
7.892,58 euros, el 80% dels quals han anat a 
càrrec de la Diputació.

En la majoria de casos s’han fet adaptaci-
ons als banys, substituint les banyeres per 
plats plans i afegint agafadors i altres ele-
ments d’ajuda. 

El departament de Serveis Socials gestio-
na l’accés al programa, mentre que l’Àrea del 
Territori dona suport a l’execució dels treballs.

És la quarta convocatòria d’aquests tipus 
d’ajuts que la Diputació atorga als ajunta-
ments. Fruit de les tres anteriors es van poder 
condicionar 23 habitatges del poble. |

 l’abans i després d’un dels arranJaments

Nou cicle de Xerrades per a Famílies 
del Projecte Educatiu de Ciutat. El 5è 
cicle té com a temàtica central l’educa-
ció emocional. L’objectiu de les activitats, 
que es fan a l’Escola Can Parera, és asses-
sorar i acompanyar, mitjançant la forma-
ció, les famílies en la criança dels fills.

Lliurament dels VII Premis a l’excel·lèn-
cia acadèmica. Un total d’11 estudiants, 
opten als ajuts que convoca l’Ajuntament.

EN 1 MINUT... 

BrEus

Més de 30 participants del programa “Fem els 
deures” del departament de Serveis Socials van 
visitar a l’abril la Ciutat Esportiva Dani Jarque 
del RCD Espanyol, on van coincidir amb juga-
dors del primer equip.

“Fem els deures” dóna suport, amb l’ajut de 
l’associació REIR, a més de 80 infants i joves de 
famílies en situació de vulnerabilitat. |

Els infants del “Fem els 
deures” visiten l’Espanyol

el Jugador José a. reyes Va signar autògrafs als infants
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Segons les dades de l’Idescat, el 12,88% de les 
llars de Montornès estan en règim de lloguer. 
L’índex és lleugerament inferior al de la res-
ta de la comarca, on el lloguer representa el 
14,31% del mercat, i de Catalunya, on aquest 
mateix percentatge creix fins al 19,79%.

Amb l’objectiu d’impulsar el mercat de 
lloguer a Montornès, el departament d’Ha-
bitatge treballa en la creació d’una Borsa de 
Mediació per al Lloguer Social. Es tracta d’un 
servei que actua com a mediador entre els 
propietaris particulars i els possibles lloga-
ters, i que inclou un seguit d’avantatges per 
a ambdues parts.

En el cas dels propietaris, el servei s’ocupa, 
de forma gratuïta, de la gestió i el seguiment 
de la formalització del contracte, així com de 
la gestió de les assegurances multirisc i de 
defensa jurídica. També disposa d’una llista 
d’espera de possibles llogaters, que permet 
seleccionar els perfils que més s’adeqüin a 
cada cas. |

Un impuls al mercat 
de lloguer
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Torna “Endavant Jove!”, un pla de 
suport a l’ocupació juvenil

El PTT es prepara per al curs vinent

Un total de 15 joves del poble, d’entre 16 i 29 
anys, reben suport personalitzat per millorar 
les seves opcions d’ocupació o per retornar 
al sistema educatiu en el marc del programa 
“Endavant Jove!” que impulsa, per segona ve-
gada, el departament d’Ocupació, Promoció 
Econòmica i Comerç amb el suport del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Soci-
al Europeu (Iniciativa d’Ocupació Juvenil).

El pla, amb bona acollida i resultats en in-
serció en la seva primera edició, ajuda els jo-
ves a explorar interessos i motivacions, a ori-
entar la trajectòria formativa i professional i a 
entrar en contacte amb el mercat de treball. |

Fins al 27 de maig romandrà obert el termini 
d’inscripció per al proper curs del Pla de Transi-
ció al Treball (PTT). El programa s’adreça a joves 
d’entre 16 i 21 anys que no han superat l’ESO i 
que volen treballar o cursar posteriorment un 
cicle formatiu de grau mitjà. Inclou dos perfils 
professionals: auxiliar de Fabricació mecànica, i 
auxiliar de Cuina i Serveis de restauració.

Aquest curs 26 estudiants, dels 30 que van 
iniciar les classes, aconseguiran l’acreditació. 
La formació, que s’imparteix a la masia del 
Molí, ha comptat amb la col·laboració de 25 
empreses de la zona. |

JoVes de la primera edició de “endaVant JoVe!” de Visita a can 
sala

acte de posada de la primera pedra. l’alcalde (al centre) amb 
representants d’Henkel

alumne del ptt fent feines de soldadura a mons obserVans

La unitat de producció Adhesive Technolo-
gies de Henkel ha començat la construcció 
d’una nova planta de productes per a la in-
dústria aeroespacial en les instal·lacions que 
ja té a Montornès.

Segons l’empresa, la instal·lació inclourà 
nous edificis i equipaments per augmentar la 
producció i capacitat d’emmagatzematge. Es 
preveu que pugui començar a funcionar l’any 
2019 i que es creïn 70 llocs de treball.

Henkel Adhesive Technologies ja està esta-
blerta com a unitat de negoci a la planta de 
Montornès, on elabora productes per a la in-
dústria automobilística. 

El centre de producció de Henkel està ubi-
cat al municipi des de fa més de 50 anys. A 
banda de la seva activitat, la planta s’ha im-
plicat en projectes locals de caire social i edu-
catiu, així com en esdeveniments (Parcs de 
Nadal, la Mitja Marató, etc.). |

Henkel farà a 
Montornès productes 
per a la indústria 
aeroespacial
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Preparant Sant Joan. T’hi apuntes? la columna dE l’Entitat

L´Associació Gasvar es va crear el 2016 
amb l’objectiu de tenir cura de les colò-
nies de gats establertes a Montornès del 
Vallès.

La nostra tasca és la gestió respon-
sable de la vida dels gats que s’estan al 
carrer, fomentant el manteniment de les 
colònies controlades i procurant la seva 
esterilització, vetllant per la seva salut a 
fi de reduir els problemes de convivència 
entre el veïnat i els animals.

Per aconseguir-ho fomentem la col·la-
boració de les persones en el benestar 
dels gats del carrer i en general dels gats 
abandonats. Gestionem les adopcions 
dels animals amb un contracte d’adopció 
i amb el compliment de les normatives 
legals i veterinàries vigents, procurant 
sempre que la casa d’adopció de l’animal 
sigui la més adequada i en garanteixi una 
tinença responsable. També informem  la 
població sobre la responsabilitat envers 
els animals de companyia i la necessitat 
de la seva identificació i esterilització.

Actualment existeixen 10 colònies de 
gats de les quals tenim cura. Ens ocupem  
de la seva alimentació i control.

Necessitem cases d´acollida i adopci-
ons per a possibles cadellades o abando-
naments.

Fes-te voluntari.

Contacte: 
www.facebook/asoc.gasvar.com 
asoc.gasvar@gmail.com

Associació Gasvar de 
Montornès del Vallès per 
al control i manteniment 
de les colònies de gats 
del carrer

Una comissió veïnal amb el suport 
de l’Oficina del barri treballa, un 
any més, en l’organització de les Fes-
tes de Sant Joan. De moment ja hi 
ha una vintena d’activitats progra-
mades. Tant l’organització com la 
realització d’activitats estan obertes 
a la participació de tothom.

Per tercer any consectutiu, una comissió for-
mada per veïns i veïnes amb el suport de 
l’Oficina del barri s’ha posat mans a l’obra per 
organitzar les Festes de Sant Joan.

Ja s’han fet les primeres trobades i s’ha co-
mençat a perfilar el programa que, novament, 
comptarà amb la participació de nombroses 
entitats del poble. 

Es preveu iniciar la programació el 17 de juny 

trobada de preparació de les festes de sant Joan

Montornès va acollir a l’abril la trobada anual de la Xarxa Cafè Ciutat. Una dot-
zena de municipis de la província de Barcelona compromesos amb la compra ètica 
i el comerç just formen part d’aquesta xarxa. Al poble, el producte duu el nom de 
Cafè Montornès. |

amb una gimcana d’aigua infantil, organitzada 
per la Penya Pere Anton, i la 2a Marxa Nocturna 
del Club Atletisme Montornès. La cloenda es 
farà el 25 amb un festival de dansa i sopar a la 
fresca. Entremig, activitats esportives, lúdiques 
i culturals, pensades per passar-ho bé i donar la 
benvinguda a l’estiu com cal.  

Tu també pots participar
L’organització és oberta a qualsevol persona 
amb ganes de col·laborar. Es pot participar en 
la preparació de totes les activitats o només 
en alguna concreta, en funció de la disponi-
bilitat de cadascú. Per fer-ho, només cal con-
tactar amb la Comissió de Sant Joan o amb 
l’Oficina del barri. 

Més info: www.montornes.cat/facebook-
santjoan |
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Places, parcs i jardins, espais de tothom per fer-hi vida 
La plaça de Joan Miró, els parcs dels Castanyers i de Can 
Bosquerons i el jardí urbà són alguns dels espais públics 
que s’han creat, reformat i millorat amb les aportacions 
del veïnat. L’objectiu ha estat recuperar i vitalitzar punts 

de trobada, d’oci, de relació social i de convivència.
La major part de les millores a l’espai públic s’han dut a 
terme amb el personal dels serveis tècnics municipals i de 
la Brigada d’Obres.

Les persones usuàries opinen...

La plaza Joan Miró la 

veo bien. Creo que le han 

sacado partido.

Vengo aquí a esperar a que el niño salga del 

colegio Sant Sadurní. Ahora estaremos aquí un 

ratito, él con los amigos y yo tomando el sol. Me 

parece bien como ha quedado.

Antonio RicARd José
64 anys 
UsUari de la pl. de 
Joan Miró

És el segon any que 

l’escola participa en el 

projecte. Aquest any són 9 alumnes de 2n a 6è 

curs que, fan manteniment del jardí i, un cop al 

trimestre o dos, quedem amb la Brigada d’Obres 

per fer cura o plantar. Treballem el coneixement 

del medi i l’educació en valors.

La reforma del parque 

muy bien, le hacía falta 

porque llevaba muchos 

años en mal estado. Ahora a los niños les gusta 

mucho, tengo dos de 3 y 5 años, y venimos todos 

los días después del cole. Les encanta la colcho-

neta y la arena, nos traemos el cubo y las palas y 

pueden tocar y jugar con la arena.

núRiA LoRes sitJAs
38 anys

Cap d’estUdis de l’esCola 
Marinada, Centre UsUari 
del Jardí Urbà

sAndRA GonzáLez 
MeMbRAdo
29 anys

UsUària del parC dels 
Castanyers 

Yo vengo a esta plaza a 

esperar a los nenes cuan-

do salen del colegio Sant 

Sadurní. Creo que es peligrosa porque hay muchos 

escalones y faltan columpios para que jueguen 

los niños. Hay pocas actividades que se puedan 

realizar en este espacio.

Vicky izquieRdo HeRVás
42 anys

UsUària de la pl. de Joan 
Miró

El jardín urbano está 

bien, pero haría falta 

organizar una progra-

mación para realizar el mantenimiento y así 

estaría mucho mejor. Yo participé en este proyecto 

al inicio regando la tierra y colaborando en la 

primera plantada de plantas y flores, y controlaba 

la programación del riego.

Vinc a aquest parc 

perquè m’agrada molt 

el matalasset, i a més hi 

ha un gronxador que és un balancí que també 

m’agrada molt. És un parc molt bonic i nou. Vinc 

tots els dies perquè està molt a prop de la meva 

escola que és Can Parera.

ALLAL beLfdiL HAssAR
48 anys

UsUari del Jardí Urbà

JoAn bosc MAuRi
8 anys

UsUari del parC dels 
Castanyers 

Quin ús fa de l’espai millorat? Quin aspecte destacaria?

El parc dels Castanyers, situat a Can Parera, s’ha 
presentat aquest mes amb diverses activitats que 
han comptat amb la presència d’una convidada 
especial: Pilarín Bayés. De la il·lustradora és la sè-
rie de dibuixos que donen forma i color als jocs 
infantils. L’actuació que s’ha fet al parc ha inclòs la 
millora del paviment, la il·luminació i l’accessibili-
tat. El pressupost ha estat de 39.950 euros.

Durant la darrera Festa Major, es va estrenar 
la plaça de Joan Miró renovada i presidida pel 
mural gegant sobre el pintor que va recuperar 
l’assocació d’art Venus. La intervenció, que ha 
dotat el lloc d’un entorn enjardinat, d’un espai 
escènic i de jocs infantils, va ser consensuada 
amb el veïnat i amb les entitats de la zona a tra-
vés del Pla Estel. La inversió ha girat a l’entorn 
de 265.000 euros.

zonA de Jocs infAntiLs deL pARc de cAn bosqueRons

pLAçA de JoAn MiRó

pRoJecció de LA pLAçA de LA pèRGoLApARc deLs cAstAnyeRs

El parc de Can Bosquerons, al carrer d’Adri-
ano, ja està prenent forma. Aquest espai de 
lleure també es va dissenyar a partir de les de-
mandes del veïnat recollides en un procés de 
participació. El nou parc disposa de jocs infan-
tils, picnic, pista de petanca, taula de ping-pong 
i pista multiusos. L’import dels treballs ha estat 
de 61.400 euros.

A Montornès Nord, també espais públics 
amb implicació veïnal
El veïnat va proposar conservar la plaça de la Pèr-
gola com a un lloc de pas i d’entrada al barri, amb 
els seus recorreguts naturals i els elements vege-

tals que l’han distingida. L’accessibilitat i la mobi-
litat són aspectes importants en la reforma que 
s’hi farà. L’actuació pertany al Projecte d’Inter-
venció Integral de Montornès Nord i ha comptat 
amb el treball de l’equip del Pla Estel. Segons les 
previsions, s’executarà a la tardor i amb mitjans 
propis. El pressupost estimat és de 205.000 euros.

El jardí urbà, als darreres dels blocs del carrer 
del Nou d’abril, és un altre espai públic recuperat. 
Persones de totes les edats col·laboren en el seu 
manteniment. La proposta va sorgir l’any 2015, 
quan l’Oficina del barri, l’equip urbanístic del Pla 
Estel i el veïnat van decidir donar un nou ús a 
aquest espai que amb el temps s’havia degradat. |
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Josep Palau i Fabre (1917-2008) és un dels 
més grans escriptors catalans de la segona 
meitat del segle XX , fou poeta, dramaturg, 
assagista, narrador, traductor, crític, i un dels 
principals experts mundials en Picasso. 

El passat 21 d’abril de 2017, dia en què es 
commemoraven els 100 anys del seu naixe-
ment, es va iniciar l’Any Palau i Fabre, impulsat 
per la Fundació Palau, de Caldes d’Estrac (www.
fundaciopalau.cat) i el Departament de Cultura 
mitjançant la Institució de les Lletres Catalanes, 
amb la col·laboració d’institucions públiques i 
privades del país. Els actes d’aquest Any Palau i 
Fabre s’allargaran fins al 21 d’abril de 2018.

Els anys literaris són necessaris perquè el 
record dels escriptors sigui viu i perquè les 
noves generacions tinguin l’oportunitat de 
conèixer-los. Per aquest motiu us regalo en 
aquestes línies una de les poesies més cone-
gudes de Josep Palau i  Fabre:

Jo em donaria a qui em volgués 
Jo em donaria a qui em volgués
com si ni jo me n’adonés
d’aquest donar-me: com si ho fes
un jo de mi que m’ignorés.
Jo em donaria a qui es donés
a canvi meu per sempre més:
que res de meu no me’n quedés

una dE català, si us plau!

En aquesta petita secció, que és com 
una mena de calaix de sastre sens gaire 
ordre ni concert,  vaig deixant anar pin-
zellades de temes que, per un motiu o 
altre em preocupen. Avui: FER I DONAR.
 
En català, ens fem o ens donem els pe-
tons? I els cops de puny? Hem de fer un 
pas endavant  o l’hem de donar? “Donar” 
i “fer” sovint es confonen en contextos 
en què el castellà té un únic verb: “DAR”.

 En català el traduirem per “donar” quan 
l’acció té el sentit de clavar o pegar: “do-
nar una bufetada, un cop de puny, un 
mastegot...” i, per extensió, “donar una 
ullada, un cop d’ull”. 

En la majoria de casos, però, el verb “dar” 
en català es pot substituir per “fer” (“me 
da pereza” / “em fa mandra”). Altres ve-
gades el podrem traduir per “fer” més 
un infinitiu (“el bacalao me da sed” /”el 
bacallà em fa venir set”) o per un verb 
equivalent (“dale al botón” / “prem o pit-
ja el botó”). 

Per saber-ne més, consulteu l’Optimot 
(www.gencat.cat/optimot). |

Recomanacions 
Any Josep Maria Palau i Fabre

Millorem el català... 

reyes barragán gutiérrez. 
Tècnica de normaliTzació 
lingüísTica de oficina de 

caTalà de monTornès del Vallès

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

montoRnEs@cPnl.cat ·  www.cPnl.cat.
aTenció al públic duRant El mEs dE Juliol 

dE dilluns a divEndREs dE 10 a 13 h

en el no meu que jo en rebés.
Jo em donaria per un bes,
per un de sol, prô que besés
i del besat em desbesés.
Jo em donaria a qui em volgués
com si ni jo me n’adonés:
com una almoina que se’m fes
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Alumnes de l’Escola Sant Sadurní visiten l’Ajuntament. Un	total	de	24	alumnes	de	
tercer	i	dues	professores	van	visitar	el	4	d’abril	la	Casa	Consistorial.	Van	ser	rebuts	per	
l’alcalde	José	A.	Montero	que	els	va	fer	de	guia	per	les	dependències	municipals.	|

Presentat el 8è llibre de la col·lecció 
Premi Montornès de recerca histò-
rica. El volum es titula Ciutat Satèl·lit 
Riera-Marsà. El naixement de Montornès 
Nord (1958-1965) i ha estat elaborat per 
Abel i F. Javier Álvarez. 

III Mostra de Curtmetratges de Mon-
tornès. Els curts presentats es projecta-
ran a la Gala Crispeta d’Or, el 20 de maig 
a l’Espai Cultural Montbarri. En aques-
ta edició, alguns treballs parlen de les 
fronteres i de la crisi de les persones 
que fugen de la guerra.

EN 1 MINUT... 

Montornès, territori remença 

Aquests dies s’enllesteixen els úl-
tims assajos abans de la posada en 
escena, el 27 de maig, de la quarta 
edició de La Remençada, el gran mu-
sical que recrea la darrera batalla de 
la Guerra dels remences lliurada a 
Montornès l’any 1485.

L’Associació La Remençada, impulsora del pro-
jecte, continua envoltant el musical de novetats. 
Enguany ha estrenat Els crits dels remences, una 
representació de teatre llegit en petit format 
que resumeix l’esperit de l’espectacle. El text és 
de Xavier Bertran, ideòleg i autor també dels 
textos del musical. D’altra banda, s’ha creat i lliu-
rat al municipi la partitura de la Sardana de La 
Remençada, obra del compositor Xavier Baurier. 

La regidoria de Polítiques d’Igualtat amb la 
col·laboració d’entitats com ADIM i Afibro-
mon ha posat en marxa, un any més, una 
programació dedicada al Dia Internacional 
d’Acció per la Salut de les Dones, que es 
commemora el 28 de maig.

Enguany, es continua treballant per fer visi-
ble l’esport femení i promoure la salut a través 
de l’activitat física. Per això, el Club Bàsquet Vi-
la de Montornès ha organitzat la segona fes-
ta de bàsquet femení i el dia 19 hi haurà una 
caminada per a la gent gran. El 30 de maig es 
farà una taula rodona que comptarà amb les 
aportacions de Maria López i Naiara Moreno, 
campiones d’Espanya sènior de karate; i de 
Neus Caparrós, àrbitre de karate.

L’Associació Afibromon també ha dut a 
terme accions de sensibilització sobre la fi-
bromiàlgia i la fatiga crònica amb motiu del 
Dia Internacional contra aquestes malalties 
que es commemora el 12 de maig. |

Activitats per 
mantenir-se en forma 
en el Mes de la Salut 
de les Dones

La implicació de pobles veïns com Vallro-
manes és una altra de les novetats de l’esde-
veniment que, any rere any, va agafant volada 
i ja es considera el musical de referència de la 
comarca.

Compromís amb el passat remença
El Ple de l’Ajuntament ha refermat aquest mes 
de maig el seu suport a la iniciativa en aprovar 
per unanimitat una moció que declara Mon-
tornès territori remença. Entre els acords, hi 
ha la cerca de lligams amb altres pobles amb 
passat remença per fomentar l’intercanvi cul-
tural i la preservació de la memòria històrica. 
També s’ha acordat impulsar línies de treball 
per a la promoció de La Remençada arreu de 
Catalunya. |

primera lectura de Els crits dEls rEmEncEs
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Esport, llibres i roses, en un Sant 
Jordi esplèndid

Nova gàbia de llançaments a la 
Zona Esportiva Municipal

Més de 2.400 atletes van participar per Sant 
Jordi en la 24a Mitja Montornès-Montmeló-
Vilanova-La Roca i en la XII Cursa dels 6 km 
que l’acompanya. Radouane Nour i Raquel 
Parrado van ser els guanyadors de la prova, 
mentre que Mouad Mbarki i Montse Mas es 
van imposat novament en la Cursa dels 6 km.

Gràcies a la col·laboració de prop de 400 
persones l’esdeveniment va tornar a ser un 
èxit d’organització. El 3 de maig es va fer el lliu-
rament de premis als millors atletes locals i les 
donacions a les causes solidàries de la Mitja i la 
Mini, que enguany han estat la Fundació Hos-
pital Sant Joan de Déu i Creu Roja Granollers. |

La Zona Esportiva Municipal ha estrenat dar-
rerament una nova gàbia de protecció per a 
la pràctica de llançaments de disc i de martell. 
Està dissenyada i homologada d’acord amb la 
normativa de l’Associació Internacional de Fe-
deracions d’Atletisme (IAAF). El cost de l’actu-
ació ha estat d’11.710,74 €. L’execució ha anat 
a càrrec de l’empresa TP Sport, S.A. La darrera 
actuació de millora a l’espai dedicat a l’atle-
tisme es va dur a terme fa uns mesos amb el 
pintat dels carrers de la pista de curses. |

radouane nour, en el moment d’arribar a la meta

BrEus

Amb tan sols sis anys, Àlex Villa s’ha procla-
mat Campió de Catalunya d’Edats d’Escacs 
en la categoria Sub-8. Ariadna Carrasco és la 
Subcampiona en categoria femenina. Són els 
resultats més destacats de la brillant actuació 
que l’escola del Club d’Escacs Montornès ha 
fet en el Campionat de Catalunya d’Edats. |

Movent peça cap el triomf

integrants de l’escola del club d’escacs montornès 

Laia Rodríguez, va fent camí per fer-
se amb el títol de campiona de la Co-
pa Catalunya Infantil de BTT. La	ben-
jamina,	 del	 Club	 Ciclista	 Montornès,	
lidera	el	primer	tram	de	la	competició	
que	consta	de	12	curses. |
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A Montornès fem front a la Llei 
Montoro

El 2011, el PP i PSOE van modificar l’article 135 de 

la Constitució per establir un “sostre de la despesa” que limita greument 

l’autonomia dels Ajuntaments prioritzant el pagament dels deutes als 

bancs per davant de la nova despesa destinada als serveis públics. És 

a dir, malgrat que un Ajuntament tingui superàvit, només pot utilitzar 

aquests diners o bé per deixar-los dipositats als bancs o per pagar el deu-

te que té amb les entitats bancàries. Això no té sentit i menys en moments 

de crisi, en què el govern de l’Estat ha rescatat els bancs amb ajudes 

milionàries i els continua afavorint obligant els Ajuntaments a pagar el 

seu deute amb diners que es podrien destinar a despesa pública. 

Pot tenir sentit limitar econòmicament aquelles Administracions 

que estan sobreendeutades però no ho té fer-ho amb aquelles que 

tenen una bona salut econòmica, com és el cas de Montornès. Al nostre 

municipi tenim més del  95% del veïnat i les empreses que paguen els 

seus tributs i tenim un endeutament inferior al 30%. Igualment, aquesta 

Llei Montoro ens limita utilitzar els diners que no es gasten i ens obliga 

a destinar-los als bancs. Malgrat això nosaltres tirem endavant. Com a 

municipi tenim molts reptes, com per exemple la construcció de la nova 

escola, la urbanització de Can Xec o les millores al carrer de la Llibertat i 

no hi renunciarem. Tenim voluntat i capacitat econòmica per fer-ho tot 

i haver de fer front a lleis injustes com aquesta. 

El pressupost interminable

El pressupost d’un Ajuntament fa efectiva i con-

creta la línia política del seu equip de govern. Permet fer realitat projectes 

que transformaran el municipi i milloraran la vida dels veïns i veïnes.

A Montornès no entenem què ens manca si la línia política, els projec-

tes o directament el govern, ja que a aquestes alçades d’any, encara no 

tenim pressupostos. El més penós és que això ja  no  sorprèn ningú. Si hi 

ha una característica que defineixi perfectament la gestió del govern és 

la improvisació, la manca de projectes a llarg i mig termini i l’actuació 

feta “a salto de mata”.

Des del grup socialista hem fet propostes que caldria incloure en el 

pressupost d’enguany, si és que l’arribem a aprovar algun dia. Aques-

tes propostes han estat per exemple:  que s’avanci en el Centre de 

dia-residència amb una partida suficient per garantir la redacció del 

projecte; que s’explori la possibilitat de comprar algun dels edificis a mig 

construir per tal d’acabar-lo i oferir habitatge social; per descomptat 

que  continuem apostant pel viver d’empreses i perquè s’ajudi les famílies 

de persones amb capacitats diferents assumint el cost del transport als 

centres de formació. També hem fet propostes que no generen despesa, 

com substituir les classes d’educació física en algun curs de primària per 

cursets de natació.

Esperem i confiem que aquest any els pressupostos continguin algu-

na partida que incrementi els serveis que rebem.

Un teatre en obres

A mitjan setembre de l’any passat van començar les 

obres de remodelació del Teatre Municipal, a càrrec d’una unió temporal 

d’empreses formada per Gomintec SL i per Construcciones Fertres SL, 

amb un cost de licitació de 834.295,00 € i una durada prevista de nou 

mesos. L’obra, però, finalitzats aquests nou mesos no és que no estigui 

enllestida, sinó que no està començada.

L’octubre de l’any passat, tres setmanes després d’iniciar-se la remo-

delació, es va aturar tota activitat al teatre, ja que calia fer un estudi de 

l’estructura que constatés si era possible la remodelació tal com estava 

projectada. És sorprenent que una qüestió tan cabdal no estigués previs-

ta en el projecte de remodelació, que es va iniciar l’agost de 2014 i es va 

aprovar definitivament el febrer de 2016.

El març d’aquest any, el govern municipal ens va comunicar que ha-

vien rebut finalment l’anàlisi estructural i que calia fer canvis importants 

en el projecte abans de tornar a engegar la remodelació. En la mateixa 

sessió ens va convidar a tots els grups municipals a una reunió monogrà-

fica sobre aquesta qüestió, que encara no s’ha dut a terme.

Malauradament, el cas del teatre no és únic, sinó que repeteix situaci-

ons i errors com els viscuts a Can Saurina o la Sala Polivalent El Sorralet, 

on els canvis respecte al projecte inicial no només han provocat uns 

importants endarreriments i increments de preu, sinó la sensació que ni 

se sap planificar ni gestionar els projectes.

Personal

Resulta curioso que una persona que trabaja en una 

administración pública deje su puesto. ¿No les parece? 

Un trabajo que muchas personas, y más en tiempo de crisis, sueñan con 

tener: trabajo asegurado, con prestigio, un buen horario, una remune-

ración considerable... Pero lo más curioso es que en dos años un mismo 

puesto de trabajo haya sido ocupado por dos personas que prefieren 

dejarlo... seguramente la mayoría de Uds. no consiguen entender qué 

motivos llevan a dejar un puesto así.

Resulta también llamativo que durante el mes de abril dos personas 

(altos cargos, jefes de áreas del Ayuntamiento), hayan presentado su 

renuncia con pocos días de diferencia y por cuestiones personales. ¿Qué 

está pasando? ¿porqué no se encuentra cómodo el personal en nuestro 

consistorio? 

Otra de las curiosidades es que cada pocos meses hayan personas que, 

aun trabajando a jornada completa, soliciten permiso para trabajar más 

horas en otro lugar (está permitido por ley, no se le niega esto a nadie, 

hacen su jornada y luego se pasan la tarde tranquilamente en otros 

trabajos sin que exista ningún problema) y en cambio el mes pasado, 

sorprendentemente, se negó a una persona con jornada parcial de 12,5 

horas semanales, que pudiera trabajar en otro lugar a fin de poder obte-

ner un salario digno, además alegando unos argumentos que, por esa 

regla de tres, los señores que presentan su jornada a tiempo completo, 

también podrían ser privados de este derecho a poder realizar trabajos 

en otros lugares fuera de la jornada laboral. ¿Qué opinan Udes.?
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Millorar Montornès

Durant aquests darrers 6 anys que el nostre grup po-

lític ha estat a l’oposició o dit d’altra manera, sense res-

ponsabilitats de governar al poble, algunes persones m’han preguntat 

què fa un regidor a l’Ajuntament sense cap cartera. La resposta sempre 

és la mateixa: aportar idees, coneixements i suggeriments,  perquè els 

que tenen les responsabilitats de govern les utilitzin en benefici de tota 

la comunitat. Ara bé, no sempre se’ns escolta i, com passa tot sovint, no 

ens queda d’altre remei que publicar-ho perquè la gent pugui valorar la 

nostra tasca com a grup polític a l’oposició. Un altre mitja que podríem 

utilitzar perquè la gent s’assabentés de l’actualitat del municipi seria 

tenir un programa mensual a la ràdio local.  Això que és tan fàcil de fer, 

en 6 anys no ho hem aconseguit. Hem fet propostes que, de moment,  

no veiem que es puguin dur a terme en un futur pròxim, propostes com 

tenir una rotonda a l’av. Onze de Setembre, il·luminar els passos de 

vianants més conflictius, dotar d’un mínim d’il·luminació aquells barris 

que encara no estan urbanitzats, tirar a terra l’actual teatre i fer-ne un 

de nou sense haver d’esperar informes tècnics de valoració de si són o 

no vàlides les estructures actuals, solucionar el caos de trànsit mitjan-

çant el pla de mobilitat, donar resposta als nostres carrers de vianants  

que  cada vegada tenen més trànsit de vehicles... A mesura que aquests 

temes es resolguin ho comunicarem a la nostra pàgina de Facebook 

Partit Demòcrata Montornès del Vallès.
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Basta ya

Las personas que estamos comprometidos con los 

ciudadanos y sus problemas y sobre todo, no convertirnos 

los políticos en el problema de los ciudadanos, nos hace establecer unos 

criterios que toda la sociedad tiene presente y estamos de acuerdo ya 

que la nueva trama de corrupción en el antiguo PP madrileño huele que 

apesta. Mi opinión sobre este tema es exactamente igual que cuando la 

corrupción aparece en CiU, PSOE, Podemos o Ciudadanos: los mamar-

rachos del desfalco de dinero público que lo paguen, y si es posible, con 

ejemplaridad. En otras palabras, creo que todos estamos cansados de 

mangantes..., y esto es bastante de dar una explicación (L’ Oficina Antifrau 

de la Generalitat investiga contractacions irregulars a l’Ajuntament de 

Montornès), esperamos esto sólo signifique que lo que hace un tiempo lo 

criticaban, pues en fin, por otro lado, la importancia que se quiera dar a 

tantas construcciones inacabadas, ya que el coste  con números exactos 

no  conocemos, si esto  sucede se convierte en: Autoritarismo, en las relaci-

ones sociales, es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone 

la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de un consenso originan-

do un orden social opresivo y carente de libertad y autonomía. La sociedad 

preindustrial está marcada por la imposición de una fuerte autoridad y 

jerarquía en todos los órdenes (religioso, político, económico, etc.), con una 

indiscutida autoridad masculina y paterna dentro de la familia (patriarca-

do, paternalismo, machismo).



16 Maig 2017

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

| 19 de maig |
Espai de Debat Educatiu (EDE)
A les 18.30 h, a l’Hotel d’Entitats
| 25 de maig |
Montornès llegeix... Joan Maragall
A les 19 h, al Parc dels Castanyers

MAIG, MES DE LA SALUT 
DE LES DONES
| 19 de maig |
Caminada saludable pels voltants 
de Montornès
A les 9.30 h, als jardins de 
l’Ajuntament
| 30 de maig |
Taula rodona: “Dona, esport i 
activitat física”
A les 19 h, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament

PERSONES REFUGIADES AVUI
| 19 de maig |
Mercat de 2a mà i concert solidari 
amb els refugiats. A les 16.30 h, al 
pati de l’escola Palau d’Ametlla

| 20 de maig |
Xerrada: “Frontera sud i les altres 
refugiades”. A les 12 h, a l’Espai 
Cultural Montbarri
III Mostra de Curtmetratges de 
Montornès. A les 19.30 h, a l’Espai 
Cultural Montbarri
| 2 de juny |
Taula rodona: “Experiències 
de voluntariat en camps de 
refugiats”
A les 19 h, a l’Espai Cultural 
Montbarri

LA REMENÇADA
| 27 de maig |
A les 18 h, pels carrers de 
Montornès.
Inici a l’aparcament dels carrers 
de Jaume I, Francesc Layret 
i Narcís Monturiol

LA BIBLIOTECA
Els dilluns: Racó del Voluntariat 
per la llengua. A les 15.30 h

Taller de costura. A les 17 h
Tàndem. Converses en alemany. 
A les 19.15 h 
Els dimarts: Veus amb altaveus. 
A les 17.30 h
Tàndem. Converses en anglès. 
A les 19.15 h
Els dijous: Tàndem. Converses en 
francès. A les 19.15 h 
| 17 de maig |
Contes inclusius amb Susagna 
Navó. A les 17.30 h
| 18 de maig |
Club de lectura fàcil en català: 
Somriures de Bombai. A les 9.30 h
| 19 de maig |
Tertúlia de memòria històrica: 
El temps retrobat. A les 16 h
| 24 de maig |
Presentació del llibre L’art 
d’educar amb amor. A les 17.30 h
| 26 de maig |
Tertúlia de poesia. A les 18 h
| 31 de maig |
Hora del conte menuda: 

Pessigolles. A les 
17.30 h

EXPOSICIONS
Esc@les d’art “Les feines del 
camp” 
Fins al 31 de maig a la Biblioteca
Exposició fotogràfica “Els murs 
d’Europa”
Del 20 de maig al 5 de juny a 
l’Espai Cultural Montbarri

MONS OBSERVANS
| 21 de maig |
Dia Internacional dels Museus 
Visites teatralitzades, taller 
fotogràfic i taller floralia. A les 
11 h
| 27 de maig |
Mons Observans cap al tard
Visites teatralitzades i taller de vi 
i de roses. A les 19 h
Informació i inscripcions
www.monsobservans.cat




