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crèdits

Activitats d’estiu per a tothom

•	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
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Les activitats d’estiu programades per l’Ajuntament i algunes entitats espor-

tives ofereixen als nens i les nenes propostes de qualitat, de lleure i esportives. 

Pretenen omplir una part del llarg estiu que tenen per endavant amb diversió, 

educació en valors i experiències positives. A més ofereixen també servei de 

menjador. La valoració de les famílies ha estat tradicionalment molt bona i la demanda ha anat 

creixent contínuament.

Com cada any, es garanteix l’assistència dels nens i nenes de les famílies que tenen dificultats econòmi-

ques, així es dona continuïtat al suport que es manté durant tot el curs escolar, com a garantia de drets 

dels més petits. També s’acullen alumnes amb necessitats educatives especials que requereixen una 

atenció adequada, en una oferta inclusiva dirigida a tot el grup.

Cal destacar la bona feina i el compromís de tots els professionals que hi intervenen, monitoratge i 

coordinació dels casals, i els equips permanents dels serveis municipals d’esports i infància, així com els 

equips de les entitats, alguns d’ells amb experiència en educació especial.

Aquest any hem comptat amb la col·laboració especial de la Fundació Probitas que ens ha ofert nom-

brosos ajuts i suports professionals precisament com a reconeixement de la nostra voluntat inclusiva i 

la bona feina social. Aquesta fundació ens ha donat suport durant tot el curs i els estem molt agraïts i 

renovem el nostre compromís mutu.

Som conscients que trobeu a faltar una oferta diària d’estiu per als joves a partir de 12 anys. Teniu raó 

en el fet que és necessari  i prenem l’encàrrec de programar-ho de cara al proper curs. Caldrà organitzar-

ho conjuntament amb els mateixos joves per encertar amb les seves demandes i que sigui un èxit. Cal 

reconèixer, però, que els dinamitzadors juvenils també han organitzat nombroses activitats, variades i de 

qualitat, en diferents espais del poble adreçades als joves, que  també donen continuïtat a la programa-

ció de tot el curs.

Bon estiu a tothom.

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

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

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

Tel. 93 572 11 70
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Aprovat el projecte executiu del nou 
edifici de l’Escola Palau d’Ametlla

El Ple ha aprovat el projecte execu-
tiu de construcció del centre d’edu-
cació infantil i primària al carrer de 
Can Parera. La nova escola serà de 
dues línies. El pressupost total del 
projecte, previ a l’adjudicació, és de 
4.037.062,55 €.

L’Ajuntament assumirà la construcció del 
centre, davant la passivitat de la Generalitat a 
l’hora de tirar endavant el projecte. La inten-
ció municipal és poder fer el plec de clàusu-
les per a la contractació de l’execució de les 
obres al setembre i adjudicar els treballs per-
què es puguin iniciar abans de final d’any.

El projecte proposa una construcció de du-
es plantes en forma de L. L’edifici s’ubicarà de 

Maqueta de l’edificació

Projecció dels Porxos d’entrada

una de les aules

Vista del Pati d’educació infantil

forma paral·lela a la Carpa Polivalent El Sorra-
let que serà el gimnàs del centre en horari lec-
tiu i al qual tindrà accés directe. Les façanes 
d’ambdues construccions estaran alineades 
al carrer dels Castanyers.

La planta primera i d’accés principal es des-
tinarà a administració i primària, mentre que 
la planta baixa, en contacte directe amb els 
patis, es destinarà a infantil, menjador i a aules 
específiques i de reforç.

En la zona d’accés principal es farà un gran 
porxo pensat com a espai de transició i que 
pugui acollir de forma còmode les esperes i 
les recollides d’infants. La superfície construï-
da serà de 2.885 m2, el 50% dels quals es dedi-
caran als porxos.

Les dependències d’educació infantil tin-

dran una entrada independent de manera 
que els més petits podran accedir directa-
ment a les aules des del carrer dels Castanyers 
a través del seu propi pati.

La posició de la biblioteca i l’AMPA en plan-
ta primera i properes a l’accés principal facili-
tarà el seu ús fora de l’horari del centre. |
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Pressupost municipal, amb acció social 
i millora de l’espai públic
El pressupost municipal per al 2017 manté l’aposta pel de-
senvolupament dels objectius del Pla d’Actuació Municipal 
per al mandat 2016 – 2019. Les actuacions s’estructuren en 
tres eixos fonamentals: l’atenció a les necessitats bàsiques 

del veïnat, la cohesió social a través del teixit associatiu i les 
inversions.
La previsió econòmica, que el Ple va aprovar inicialment en 
la sessió del 19 de juny, és de 22.020.478 euros.

SERVEIS I SUPORT A LA 
COMUNITAT EDUCATIVA INVERSIONS EN 

EQUIPAMENTS I 
PROJECTES A LA VIA 
PÚBLICA

PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
FOMENT DE L’OCUPACIÓ

ATENCIÓ SOCIAL I 
CIUTADANIA

ACCÉS A L’HABITATGE

376.417 € 1.837.152 € 

956.000 € 

617.150  € 

410.000  € 

- Subvencions a escoles
- Subvencions a instituts 
- Subvencions a les AMPA
- PEC Projecte Educatiu de Ciutat 
- PEE Projecte Educatiu d’Entorn 

- 800.000 € Equipaments (inici del projecte de construc-
ció del nou edifici de l’escola Palau d’Ametlla i millores 
a les instal·lacions esportives)

- 184.000 € Projectes de reforma de la plaça de la Pèrgola, 
c. de Lluís Companys, c. de la Llibertat...

- 115.000 € Millores per a l’eficiència energètica 
- Altres inversions per al desenvolupament de l’adminis-

tració electrònica, sistemes de video actes...

- 772.000 € Plans d’Ocupació Local (despesa en brut)
- 23.000 € Ajuts, beques a la formació i projectes d’inserció
- 317.000 € Treball als Barris (DIL Barri – Olímpia) per a l’atenció 

de persones en situació d’atur, especialment dones, amb difi-
cultats d’inserció i amb baixa qualificació i/o majors de 45 anys

- Programes de formació i millora de l’ocupació (increment de 
30.000 € respecte 2016)

- Subvencions a empreses per al foment de l’ocupació - 140.000 € per a beques escolars
- Programes d’assistència i suport socioeducatiu (distribu-

ció d’aliments i serveis d’àpats a famílies i gent gran amb 
greus dificultats econòmiques, ajuts al pagament de sub-
ministraments, programes d’acompanyament a infants) 

- Serveis d’Informació i Atenció a la Dona, i a la diversitat afec-
tiva i sexual

- Subvencions per incentivar el lloguer 
- Subvencions a la rehabilitació d’habitatges (convocatòria 

2016-2017)
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La igualtat entre gèneres, un 
objectiu prioritari per a Montornès

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, 
aquest mes, el segon Pla d’Igualtat 
de gènere de Montornès. L’amplia-
ció del Servei d’Informació i Aten-
ció a les Dones (SIAD) i la creació 
d’un nou Servei per a la diversitat 
afectiva i sexual són algunes de les 
primeres accions que s’han posat en 
marxa.

Montornès continua implementant actu-
acions per afavorir la igualtat entre gèneres. 
Aquest mes, el Ple ha donat llum verda al 
segon Pla d’Igualtat que estarà vigent fins a 
l’any 2020 i que dona continuïtat al primer, 
elaborat el 2012. Inclou sis línies estratègi-
ques orientades a incrementar el compro-
mís per la igualtat, lluitar contra la violència 

masclista, incentivar el lideratge i participa-
ció de les dones en tots els àmbits i tendir 
a l’equiparació de drets i a la millora de la 
qualitat de vida.

L’elaboració del Pla, que ha comptat amb 
el suport de la Diputació, ha inclòs un procés 
de participació ciutadana i la col·laboració de 
personal polític i tècnic de l’Ajuntament.

Entre les accions concretes que s’hi apun-
ten hi ha l’ampliació del Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD) amb la incorpo-
ració de prestacions per a la infància i l’ado-
lescència.

També s’ha creat el Servei per a la diversitat 
afectiva i sexual adreçat especialment a les 
persones LGTBI del municipi i a les seves fa-
mílies i entorn. S’hi pot contactar a igualtat@
montornes.cat o al telèfon 93 568 81 27. |

Al llarg d’aquest any es desenvoluparan 11 
projectes municipals amb persones contracta-
des a través dels Plans d’Ocupació Local (POL). 
La primera convocatòria, ja tancada, ha previst 
la contractació de 26 persones. Al novembre, 
s’obrirà un segon torn en què se’n selecciona-
ran 7 més.

Els perfils professionals seleccionats dona-
ran suport a serveis com la Brigada Municipal 
d’Obres, l’Àrea d’Acció Social o l’Oficina del barri.

Els POL van començar a funcionar a Montor-
nès l’any 2013 amb l’objectiu d’alleugerir la di-
fícil situació econòmica que afecta algunes fa-
mílies del poble. Les contractacions tenen una 
durada de 6 o 9 mesos en funció dels projectes 
i es complementen amb accions formatives. 

L’Ajuntament destinarà 520.378,90 € als POL, 
una despesa que assumeix en solitari. Els re-
cursos dedicats des del 2013 (incloent els de 
2017) es xifren en 2.063.155,98€ i han suposat 
la contractació de 179 persones. |

Els POL 2017 donaran 
feina a 33 persones

oPeraris de la Brigada MuniciPal d’oBres contractats a traVés 
dels Pol
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Let’s explore summer!t’st’s explore summ
CASALS EN ANGLÈS

Kids&Us Mollet
Avda. Llibertat, 28 · T. 93 593 70 00

mollet@kidsandus.cat

Kids&Us Montornès
C/Major, 67 · T. 93 568 65 73 

montornes.valles@kidsandus.es

Kids&Us Santa Perpètua
C/Casal dels Mogoda, 36 · T. 93 574 32 25 

santaperpetua@kidsandus.es

El Servei de Mediació Ciutadana ha posat a 
l’abast del veïnat un seguit de consells per mi-
llorar la convivència a l’estiu i prevenir situaci-
ons de conflicte tant en l’espai públic, com en 
les comunitats de veïns i dins de la pròpia llar.

En l’àmbit comunitari s’incideix en qüesti-
ons com els sorolls, els animals de companyia, 
les deixalles o el reg de les plantes. En l’àmbit 
familiar, s’apunten consells sobre la coordina-
ció dels calendaris i tasques durant les vacan-
ces, els límits i horaris d’activitats amb infants 
i joves i la cura de les persones grans. 

El Servei de Mediació també dona consells 
sobre la gestió dels conflictes. Recomana bus-
car un moment oportú i tranquil per adreçar-
se a la persona que produeix la molèstia i pro-
posar alternatives. Aquests consells es poden 
trobar al fullet informatiu de la campanya “Es-
tiu i convivència” que s’ha repartit a les bústies 
del veïnat i al web montornes.cat.|

Per una bona 
convivència també a 
l’estiu

Participants en programes de Serveis Socials assisteixen a la primera funció 
del Circ Raluy. La	companyia	va	cedir	entrades	perquè	diversos	grups	d’usuàris	
del	departament	de	Serveis	Socials	poguessin	gaudir	de	l’espectacle	circense.	|

faMílies del gruP Matern infantil de serVeis socials a l’entrada del circ raluy

Persones grans usuàries del Menjador social a Punt d’entrar a Veure l’esPectacle
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Sis anys del Concurs de Microcontes la columna dE l’Entitat

TEAcords és una associació que es va 
constituir el 2014 quan un grup de pares 
i mares d’infants amb autisme, que es re-
unien periòdicament per compartir les se-
ves respectives experiències, es van posar 
d’acord per a conjuntar les seves iniciatives, 
amb l’objectiu que les persones amb autis-
me rebin un tracte respectuós, tant indivi-
dualment com de manera col·lectiva, de 
tota la gent amb la qual mostren dificultats 
a l’hora d’establir lligams socials. 

D’aquí surt el nom de TEAcords. És una 
articulació de les sigles del Trastorn de l’Es-
pectre Autista, TEA, amb la paraula Acord, 
que tant significa “pacte”, el compromís 
entre persones, com, musicalment, el que 
es produeix quan sonen simultàniament 
unes notes. Es tracta de posar d’acord di-
ferents persones, cadascuna amb les seves 
particulars aportacions, en benefici dels 
subjectes en posició autista.

La persona que està en posició autista 
s’habitua a resoldre les coses per si matei-
xa i amb una manera de fer, amb la qual 
no hagi de dependre de les respostes de 
l’altre. A partir d’aquí, haver de dirigir-se a 
l’altre és com entrar en un territori que se 
li fa incontrolable i, per tant, el vol evitar. I 
si és l’altre qui es dirigeix a ell, ho pot viure 
com una intrusió, una invasió, que se li fa 
insuportable i que li genera angoixa. Lla-
vors, defuig de l’altre. I és especialment, 
quan l’altre li mostra la seva intencionalitat 
de forma oberta, quan li resulta més insu-
portable. |

Miquel Gómez
President Associació TEAcords

teacordsmdv@gmail.com
Tel. 661 97 86 48

TEAcords a Montornès

Més d’un centenar d’infants i joves 
han participat en la sisena edició 
d’aquest certamen que organitza 
l’Associació Recursos Educatius per 
la Infància en Risc (REIR) amb el 
suport de l’Ajuntament.

L’Espai Cultural Montbarri va tornar a ser 
l’escenari triat, a principis de juny, per al lliu-
rament de premis del sisè Concurs de Mi-
crocontes. En aquesta edició han participat 
un total de 113 infants i joves provinents del 
projecte socioeducatiu Fem els deures i de 
les iniciatives de Lectoescriptura i Fem REIR, 
així com l’alumnat del programa RAI-ESO, un 
servei de menjador i espai de reforç socioe-
ducatiu als instituts. El certamen també ha 
comptat amb la participació d’usuaris del CI 

d’esquerra a dreta: rePresentant de ZineB, aya el KhouKh i 
rePresentant d’achaf saBri adaM aaraB

sara chaKKour

La Peixera i del CJ Satèl·lit. La temàtica central 
ha estat el món de l’art i els artistes. 

Un premi consolidat
El Concurs de Microcontes va néixer el 2011 
amb l’objectiu de promoure el gust per les lle-
tres entre els més menuts. La participació ha 
anat en augment al llarg de les sis edicions de-
senvolupades. |

Jocs d’aigua a la pl. de Pau Picasso per combatre el calor. S’ha	renovat	el	caut-
xú	del	terra	i	s’ha	millorat	el	drenatge	i	la	recollida	d’aigües,	entre	d’altres	treballs. |

Quadre de guanyadors/es

De P3 a P5 Zineb

1r i 2n de Primària Adam Aarab

De 3r a 5è de Primària Aya El Khoukh

De 6è de Primària a 2n 
d’ESO

Achaf Sabri

De 3r d’ESO a 2n de 
Batxillerat

Sara Chakkour
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Els infants participants opinEn...

A mi el que més m’agrada 

és la bicicleta i fer duatló.

També anem a la piscina 

d’estiu i juguem i a la piscina coberta fem nata-

ció estil crol, i atletisme a les pistes.

Hugo Pérez CHávez
12 anys 
UsUari del casal del clUb 
TriaTló MonTornès

El que més m’agrada 

és estar amb els amics i 

passar-ho bé, perquè 

aquí podem jugar a futbol, a pitxi, i fer tot  tipus 

d’esports: tennis, natació, atletisme... i jocs, però a 

mi el que més m’agrada és el futbol i la piscina.

M’agraden les excursi-

ons, la piscina i tots els 

jocs que fem. Aquí ens 

ho passem molt bé jugant i coneixent gent nova. 

M’agrada molt el Casal d’Estiu, per això vinc 

cada any, perquè cada dia fem noves activitats i 

el que més m’agrada són els jocs d’aigua.

Juan Pérez Muñoz
11 anys

UsUari del casal esporTiU

IngrId Fernández BaIlón
11 anys

UsUària del casal d’esTiU

El que més m’agrada és 

que puc aprendre moltes 

coses noves, i m’ho passo 

molt bé. Faig jocs per entrenar, per després jugar un 

contra un o jugar partits de bàsquet. Però també 

anem a les piscines, fem gimcanes i jocs d’aigua. 

M’ho passo molt bé.

Berta vázquez SánCHez
7 anys

UsUària del casal del cb 
Vila de MonTornès

M’agrada la piscina i tota 

la varietat d’esports que 

fem com natació la pisci-

na coberta o jocs en la piscina d’estiu, però també 

l’atletisme. M’agrada jugar i el que més m’agrada 

de tot és la natació.

M’agraden molt els 

jocs que fem cada dia. 

M’agraden els monitors 

perquè són molt divertits, i m’agrada fer jocs 

d’aigua amb galledes i esponges. També aquí, 

a l’hora del pati, podem jugar a futbol, que és el 

que més m’agrada i ens ho passem molt bé.

natalIa CarnICero 
Hernández
9 anys

UsUària del casal esporTiU

Hugo Pérez venegaS
10 anys

UsUari del casal d’esTiU

Què es el que més t’agrada del casal?

Uns 700 infants han participat en el Casal d’Estiu i en 
els esportius organitzats pel CEM Les Vernedes, el CB 
Vila de Montornès i el Club Triatló Montornès. 

Un total de 150 han rebut ajuts municipals per poder gau-
dir de les activitats. En aquesta edició, a més, hi partici-
pen 34 infants i joves amb discapacitat funcional.

Jornada de ConvIvènCIa de totS alS gruPS d’InFantS del CaSal d’eStIu tIr aMB arC, una altra de leS ProPoSteS del CaSal eSPortIu

CaSal del CluB trIatló MontornèS

CaSal d’eStIu

aCtIvItatS InCluSIveS del CaSal eSPortIu

CaSal eSPortIu del CeM leS vernedeS

vISIta del Jugador SergI PIno, al CaSal del CB vIla de MontornèSEl Casal d’Estiu que s’ha dut a terme a l’Es-
cola Marinada ha comptat amb més de 250 
usuaris d’entre 3 i 12 anys, mentre que el Casal 
Esportiu n’ha tingut més de 400. D’altra ban-
da, el casal organitzat pel Club Bàsquet Vila de 
Montornès ha comptat amb una setantena de 
participants i una dotzena han fet oci i esport 
amb el Club Triatló Montornès.

Gràcies a l’esforç dels professionals de les 
Unitats de Suport d’Educació Especial (USEE) 
de l’Escola Mogent, de l’Institut Marta Mata i 
de l’Escola d’Educació Especial Can Vila, en 
col·laboració amb Serveis Socials, 34 infants i 
joves amb discapacitat funcional han pogut 
accedir als casals amb activitats adaptades i la 
dedicació de monitoratge especialitzat. 

La Fundació Probitas, col·laboradora habitu-
al dels projectes del departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament, s’ha fet càrrec del cost 

de la contractació de quatre monitors per re-
forçar els casals inclusius.

Ajuts per fer arribar les activitats al màxim 
d’infants i joves
Com cada estiu, l’Ajuntament ha tramitat ajuts 
per a les famílies que no poden assumir el cost 
de les activitats. En total, s’han aprovat 150 
ajuts (73 per al Casal d’Estiu, 56 per al Casal Es-
portiu, 8 per al de bàsquet, 1 per al de triatló, i 
12 per a les colònies).

També com en estius anteriors, la Funda-
ció Probitas ha mantingut una línia d’ajuts de 
menjador que ha permès becar 49 infants.

Enguany, a més, s’ha establert una nova via 
de col·laboració amb la Fundació Probitas que 
assumeix la despesa del menjador de tres in-
fants del Casalet, que organitza la Llar d’Infants 
Municipal El Lledoner al llarg del mes de juliol. 

A més dels casals, les activitats d’estiu inclouen 
les colònies que, un any més, compten amb la 
col·laboració de l’Esplai Panda. Enguany el destí 
és la casa La Figuera de Castellnou del Bages. |

Gaudint a l’estiu dels casals més socials i inclusius
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Aquest premi, convocat per l’Ajuntament de 
Montornès i l’Oficina de Català, se celebra des 
del 2005 de manera biennal i té com a objec-
tiu promoure la sensibilitat per les lletres i l’ús 
de la llengua catalana.

La temàtica dels relats és lliure, per prendre-hi 
part cal ser major de 16 anys i només s’hi pot 
presentar un treball per participant. La nar-
ració ha de tenir un màxim de 750 caràcters 
amb espais, el tipus de lletra ha de ser Arial i 
el cos, 12. 

Es lliurarà un premi de 350 euros per al micro-
conte guanyador, i també un accèssit de 150 
euros. Els treballs s’han d’adreçar a microcon-
tesmontornes@cpnl.cat i el termini de lliura-
ment finalitzarà el divendres 27 d’octubre de 
2017. 

Us recomanem de consultar les bases com-
pletes al web de la Institució de les Lletres 
Catalanes http://www.lletrescatalanes.cat en 
l’apartat Patrimoni Literari / Base de dades 
Premis literaris. També trobareu díptics amb 
les bases al Casal de Cultura, a la Biblioteca i a 
l’Ajuntament de Montornès.

una dE català, si us plau!

El novembre del 2016 es van presentar 
la nova Gramàtica de la llengua catalana 
i l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estu-
dis Catalans i, a poc a poc, tots haurem 
d’anar coneixent quins són aquests pe-
tits canvis i matisos que s’han introduït.

 Si voleu començar a descobrir quines 
són aquestes novetats, una manera fàcil 
és entrar a l’Optimot, el web de consul-
tes lingüístiques, on ja trobareu afegi-
des la majoria de les modificacions. Per 
trobar-les haureu d’escriure «novetats 
ortogràfiques 2016» i fer la cerca clicant 
«criteris», immediatament us apareixe-
ran totes les fitxes explicatives que pre-
senten modificacions. 

Si us decidiu a escriure un microcon-
te per al Premi Font de Santa Caterina, 
penseu que haurà d’estar ben escrit, les 
errades sintàctiques, morfològiques i 
ortogràfiques també es tenen en comp-
te, per tant, us interessa de fer una ulla-
da a aquests canvis! |

Com puc saber quines són les nove-
tats ortogràfiques de la gramàtica i 
l’ortografia del català?

Recomanacions 
Us animeu a escriure un microconte? 

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

Si voleu llegir els contes guanyadors en edici-
ons passades entreu a la web del CNL del Va-
llès Oriental i cliqueu damunt el bàner «Premi 
de microcontes»  http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlvallesoriental. 

Teniu molt de temps per preparar la vostra 
petita història. Animeu-vos! |

font de santa caterina. Postal lucien roisin. dècada de 
1920. aMMon 
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Horari d’estiu de la deixalleria. Fins al 
31 d’agost, l’equipament obre de dime-
cres a diumenge, de 8 a 14 h. El veïnat 
també pot dur-hi residus els dimarts de 
16 a 19 h.

Les terrasses tanquen més tard a 
l’estiu. Els establiments que ocupen la 
via pública amb taules i cadires poden 
obrir fins a la mitjanit els dies feiners i 
fins a la 1 de la matinada els caps de set-
mana i la vigília dels dies festius, sempre 
i quan es respecti el descans dels veïns. 

EN 1 MINUT... 

Un equip de la Universitat Autònoma de 
Barcelona liderat per la Dra. Esther Rodrigo i 
format per estudiants del Grau d’Arqueologia 
va dur a terme al juny una nova campanya 
d’excavació a Mons Observans. 

L’objectiu era comprovar les interpretaci-
ons que s’havien fet fins al moment en re-
lació als sistemes de construcció. L’equip ha 
corroborat que la terrassa inferior queda lliure 
d’estructures i ha confirmat que l’espai funci-
onava com a pas de ronda. 

També s’ha excavat el paviment de l’àm-
bit 5, una estança que s’utilitzava com a ma-
gatzem. Els treballs han proporcionat dades 
sobre com es construïen aquests nivells de 
terra. A més, s’ha localitzat una alineació amb 
petits forats que haurien servit per fonamen-
tar la bastida utilitzada per construir la paret.

Des de l’any 2003 s’han fet campanyes a 
Mons Observans que confirmen que es tracta 
d’un assentament fortificat en ús durant el pe-
ríode de romanització de la plana del Vallès. |

El showman José Corbacho serà l’encarregat de fer el pregó d’inici de la 
Festa Major d’estiu. La major part dels actes es concentraran del 15 al 18 de 
setembre. Entre les actuacions musicals previstes hi ha un concert dels Moji-
nos Escozíos i l’espectacle d’Hotel Cochambre. Les protagonistes de la festa 
són, un any més, les entitats amb l’organització de tota mena de propostes.

Zona de concerts: Orquesta Atòmica, Mo-
jinos Escozíos, Sessió DJ: “Comando guate-
que”, Topacios i Hotel Cochambre

El Sorralet: Orquestra Taxman, Boogie-Wo-
ogie, Orquestra Maravella.

L’Associació Fotogràfica Montornès, les pe-
nyes Pere Anton i Bartomeus, l’Esplai Panda, les 
Colles de Geganters i Diables i les entitats espor-
tives, entre altres, tornaran a fer de la Festa Major 
la més moguda i engrescadora. La comissió de 
Festes ultima els detalls de la programació.

L’assentament romà 
Mons Observans, a 
estudi

Música i ballaruca

La imatge de la Festa 
Major

Les entitats “a tope”

excaVació a Mons oBserVans

Grans convidats i molta gresca a 
la Festa Major 2017

Mojinos escoZíos

Una proposta d’Ivan Montllor ha estat, per 
segon any consecutiu, la més votada entre 
el veïnat per ser la imatge de la Festa Major. 
El disseny s’estamparà en les samarretes i en 
el programa. |

Recordes qui va fer el pregó l’any...

- 2016: Ada Parellada

- 2015: Tomàs Molina

- 2014: Fernando González “Gonzo”

- 2013: El Gran Wyoming

- 2012: La Lira (en el seu 105è aniversari)

- 2011: Penya Pere Antón (en el seu 10è 
aniversari)
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A l’aigua per l’esclerosi múltiple

Montornès ha participat de nou en la cam-
panya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. El 9 de 
juliol es van fer tot d’activitats a les piscines 
d’estiu. En total, es van nedar 27.675 m i unes 
200 persones es van llançar a l’aigua simultà-
niament en un gran salt col·lectiu. A més, es 

Un petit gran campió d’Escacs. Àlex	
Villa,	del	club	d’Escacs	Montornès,	s’ha	
proclamat	 campió	 d’Espanya	 Sub-7	 i	
tercer	en	la	categoria	Sub-8	a	Granada.|

Eli Gordón, assolint nous reptes en 
les curses de muntanya. La	montor-
nesenca	és	la	campiona	d’Espanya	de	
curses	de	Muntanya	FEDME.	|

El Karate Montornès triomfa a 
l’Open Internacional Escaldes – En-
gordany. El club ha obtingut la primera 
posició en kata per equips aleví i infantil 
mixtes. A títol individual, el Montornès 
ha aconseguit un total de cinc ors, cinc 
plates i nou bronzes. 

Sergi Matas, bronze en el Campionat 
d’Espanya de Veterans, a Elx. L’atleta 
del Montornès ha estat tercer en 110 
metres tanques. Unes setmanes abans, 
i en la mateixa prova, s’havia proclamat 
campió de Catalunya de Veterans a Mo-
llet. En aquest certamen, Sandra Cor-
tés (en llançament de disc) i Francisco 
Jesús Abellán (en 5.000 metres marxa) 
també van acabar en la primera posició 
de les respectives categories.

El Triatló Montornès continua fent-
se un lloc entre els millors. Ivan Límia 
ha esdevingut campió absolut de l’Acu-
atló de Torredembarra, un resultat que 
ha permès el Montornès aconseguir la 
segona posició per equips a la mateixa 
competició. 

L’esport surt al carrer. L’1 de juliol, i per 
cinquè any, infants i joves van participar 
en la Diada d’esports al carrer, amb infla-
bles i proves de tot tipus, amb el guiatge 
de les entitats locals.

EN 2 MINUTS... 

salt col·lectiu a les Piscines d’estiu de la Zona esPortiVa MuniciPal les Vernedes

va recaptar 462 euros amb la venda de tova-
lloles, gorres i bosses amb el lema de la cam-
panya. La programació, que es va iniciar l’1 
de juliol, també va comptar amb cinema a la 
fresca i jornada de portes obertes de natació 
sincronitzada. |
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Anglès a partir d'1 any

"Be the director of your own Story"
www.kidsandus.es

Matricula oberta curs 2017-2018

English forLife
Anglès a partir d'1 any

E

Kids&Us Mollet
Avda. Llibertat, 28 · T. 93 593 70 00

mollet@kidsandus.cat

Kids&Us Montornès
C/Major, 67 · T. 93 568 65 73 

montornes.valles@kidsandus.es

Kids&Us Santa Perpètua
C/Casal dels Mogoda, 36 · T. 93 574 32 25 

santaperpetua@kidsandus.es
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L’escola Palau d’Ametlla, més a prop

Al darrer Ple de juliol es va aprovar el projecte 

executiu per a la construcció de la nova escola Palau 

d’Ametlla. Aquest és un pas més i un dels més importants perquè l’escola 

sigui una realitat al curs 2018/2019.

El projecte conté tots els requisits que exigeix el Departament d’Ensenya-

ment quant a espais, interiors i exteriors, accessibilitat, instal·lacions, etc. A 

més, la Comunitat Educativa ha pogut fer aportacions i decidir sobre temes 

claus del que ha de ser el seu centre, ja que seran ells qui el faran servir.

A causa de la ubicació destinada a l’escola – fixada pel govern municipal 

durant el mandat 2007-2011- hi ha hagut un seguit d’exigències addicio-

nals que han complicat més les gestions i els tràmits que ha calgut fer. Per 

la proximitat al riu Mogent i a la zona industrial s’han hagut de solucionar 

molts aspectes relatius a la possible inundabilitat i la seguretat. Ha estat 

necessari parlar amb l’Agència Catalana de l’Aigua, amb Protecció Civil 

i també amb Seguretat Industrial per tal de garantir una solució a cada 

exigència. Al mateix temps s’han fet gestions per garantir el finançament 

de l’escola amb els 4 milions d’euros previstos.

Amb el projecte aprovat, el mes de setembre s’aprovarà la licitació de 

les obres. Si tot va segons les previsions, al novembre es podran iniciar les 

obres. És per això que també encetarem un procés de diàleg amb el veïnat 

del barri de Can Parera per resoldre les afectacions pel que fa a la mobilitat 

i l’aparcament de la zona. Fins que no construïm l’escola no podem donar-

nos per satisfets. Queden tasques importants per finalitzar i no abaixarem 

la guàrdia.

Subvencions retornades

Els ajuntaments, per desenvolupar els seus 

projectes, demanen subvencions a altres organismes com la Diputació, 

el Consell Comarcal o la Generalitat.

Montornès no és una excepció i rep el catàleg de serveis o subvencions 

que es poden demanar si s’ajusten a les activitats previstes.

El que ja no és tan normal és que tenint capacitat econòmica ens 

trobem en la necessitat de retornar o renunciar a algunes de les subven-

cions demanades perquè no s’han dut a terme els projectes. 

Només com a exemple, hem renunciat a una subvenció que ens per-

metia arranjar els camins del nostre poble, o una altra per rehabilitació 

d’edificis de la “friolera” de 330.000 €.

Com és possible que planifiquem actuacions i que no siguem capaços 

de desenvolupar-les?

Per obtenir la resposta només hem de fer un volt per Montornès i fixar-

nos en les obres eternes que configuren el nostre paisatge. Obres que tenen 

un termini que es duplica de manera permanent. Les més notòries: Can 

Saurina, el teatre municipal i la carpa El Sorralet, que tot i que podria sem-

blar que ja està finalitzada atès les activitats que acull, mai s’ha inaugurat 

i resta pendent d’alguns informes tècnics i de la construcció d’un annex on 

s’instal·lin els serveis (WC) que es van descuidar de fer i que son necessaris 

per l’aforament. A Can Saurina no sabem què falta, voluntat probable-

ment, i en relació al Teatre... millor jutgin vostès mateixos!

Dels augments de preus millor en parlem un altre dia, donat que és 

matèria del secret més absolut.

La veritat sobre el teatre

Després de reclamar-ho insistentment, a mitjan de 

juny se’ns va lliurar un estudi sobre l’estat actual de l’estructura del teatre 

municipal, després que les obres s’aturessin l’octubre de l’any passat. 

Aquest informe, elaborat per Seguí Arquitectura i amb un cost de 15.215 

€, evidencia que el projecte inicial de remodelació del teatre es va realitzar 

sense una valoració estructural completa ni un estudi geotècnic, malgrat 

que es volia aprofitar l’estructura de l’edifici construït a la dècada dels 

setanta, i que les obres es van aturar en constatar deficiències estructurals 

no previstes que impedien la realització del projecte.

L’estudi extern també exposa que a finals de setembre de 2016 l’equip 

tècnic de l’Ajuntament va detectar aquests problemes i va plantejar un 

pla amb tres alternatives. Aquestes opcions suposen un increment de 

cost mínim del 22 al 30% sobre els 834.295 € inicialment previstos per a la 

remodelació del teatre. A finals de juny, l’equip de govern va encarregar a 

l’autor de l’estudi la redacció d’un nou projecte de remodelació del teatre 

amb un cost de 21.538 €, ja que l’inicial, encarregat l’agost de 2014 i que 

va costar 41.140 €, no és factible.

Curiosament, totes aquestes dades contrasten amb el que ens ha 

explicat l’equip de govern, que, des de l’aturada de les obres l’octubre del 

2016, ens ha donat allargues durant mesos i ens ha ocultat els inquie-

tants resultats de les valoracions tècniques, al·legant que encara no eren 

concloents.

Cómo cuantificar la perversión política

De comunistas a izquierdistas, hasta que nos dimos 

cuenta que no era unidos sino en común vendiendo a la 

gente la pócima mágica  de los encantadores de serpientes.

En ello están, a toda máquina ,como un “vending”, disfrutando de esa 

autoestima que los gobernantes se otorgan a si mismos para endurecer 

el rostro e impedir que una brizna de mentira se haga pública y pueda 

levantar la sospecha de los vecinos sobre sus intenciones que, no son 

otras que perpetuarse en el pesebre político. Los medios utilizados  son 

evidentes: 

1-El fomento de una red clientelar a costa de los impuestos que 

pagamos(es curioso que ninguna empresa sea capaz de crear una car-

tera de clientes tan rápidamente como lo ha hecho el alcalde y que éstas 

no se hayan percatado de su dominio del marketing).

2-Negar el acceso a los medios públicos locales a todo aquel que 

pueda atreverse a describir el ”chiringuito” por el simple hecho de tener 

una opinión diferente y ,sobre todo, 

3-situar sus comisarios políticos en cualquier actividad social de 

forma que cada vez menos cosas puedan realizarse sin su benevolencia 

infinita(o ley del embudo utilizada ciertos grupos selectos).

Y para muestra, hace dos años el se aprobó un “PLA JOVE” en el que 

intentaban hacernos creer que la emancipación de nuestra juventud 

estaba a la vuelta de la esquina, cuando la realidad es que en dos años 

se ha destinado más presupuesto  a los espacios para perros que a los 

jóvenes.
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Temps d’estiu i convivència

Fa pocs dies el nostre Ajuntament va repartir un full 

que dona quatre consells per tal de recordar-nos les 

normes de convivència i civisme. Tots els ajuntaments tenen una orde-

nança que cada any van adaptant tant pel que fa al contingut com en 

el que té a veure amb l’adequació de les sancions. Quin és l’objectiu de 

dites ordenances? Doncs és ben clar: fomentar un clima de convivència 

i de respecte mutu i també esperonar a ser més solidari i a tenir prou 

tolerància amb totes les persones que vivim al poble. Són moltes les 

persones que viuen a Montornès que són de fora, que tenen altres 

costums i cultures, i que de vegades desconeixen les normes de civisme 

i convivència, tant en la via pública, els parcs o els jardins, com en els 

mateixos habitatges i en les zones comunitàries. També hi ha un extens 

apartat referent a les responsabilitats de les persones i propietàries 

d’animals, parla dels residus, de la brossa i de com s’han de dipositar 

i a quins contenidors. La nostra ordenança de civisme i convivència 

data de l’abril del 2006, crec que després d’11 anys s’hauria de revisar. 

L’objectiu és millorar la convivència: respectant les normes i pautes de 

comportament, respectarem més les persones. Senyors d’ICV-EUiA hem 

d’explicar més i millor els drets i deures de la ciutadania de Montornès 

del Vallès, aquesta ordenança ha de ser una eina que permeti poder 

exercir una ciutadania responsable, establir un sistema de sancions, i 

que també pugui ser commutable per treballs en favor de la comunitat.

Que tingueu un bon estiu.
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Seis años de mayoría absoluta

Improvisación,  incumplimiento,  irregularidades y 

electoralismo.

Todos vemos un tema tan importante como son las obras que con nues-

tros impuestos se están llevando a cabo en Montornés, con una importante 

carga de trabajo a los distintos departamentos del Ayuntamiento, haciendo 

que se colapsen, pero lo peor es la improvisación con la que se realizan 

proyectos por el equipo de Gobierno que se hacen interminables y mucho 

más costosas dichas obras. El grado de incumplimiento de su programa 

electoral, ya desde el 2011, hace que los ciudadanos y ciudadanas del Mu-

nicipio desconfíen de cómo se están haciendo las cosas, cosa que es lo más 

normal, si tenemos en cuenta que su autoritarismo les lleva a no recoger 

ninguna propuesta que no venga de ellos. La afectación de los contratos 

que realizan a trabajadores municipales con un grado importante de 

irregularidades ha sido requerida y aconsejada por otras Administraciones 

para que se formalicen, con convocatorias de las plazas, haciendo un pro-

ceso de selección como es debido. Desde su llegada en el 2011, los criterios 

en temas sociales han cambiado de forma evidente, en cada momento 

se marcan, según nos dicen, por el seguimiento que se hace de cada caso 

particularmente, dejando entrever que son criterios según en la época que 

nos encontremos, convirtiéndose en electoralismo todo lo que hacen.

Por todo esto, nos critican a la oposición en bloque, por no estar a lo que 

ellos quieran. Señores, háganselo mirar, no quieran que seamos cómplices 

de sus errores.
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