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La Festa Major, la festa de la gent
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Pintor Mir, un centre
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Editorial

Situació del país
Es fa difícil ubicar bé les anàlisis i opinions sobre la situació que viu Catalunya,
donat que els esdeveniments se succeeixen precipitadament. Quan es publiqui
aquest editorial hauran passat tantes coses des del moment en què ara escric,
que assumeixo el risc d’anar tard en les meves reflexions.
Tot i així, vull reivindicar el protagonisme dels municipis, de les comunitats, dels barris, del teixit social i
cultural organitzat, de totes les persones que ajuden a fer poble i que contribueixen a la convivència i a
construir el futur.
Hem de continuar reivindicant la pluralitat d’aquest poble i d’aquest país com una fortalesa i la seva unitat com a objectiu irrenunciable. Cal intel·ligència i encert per evitar les fractures que s’han anat produint
i seguir avançant per aconseguir la Catalunya d’un sol poble, que ha de ser un compromís compartit.
Tenim identitats múltiples i diversitat de sentiments, en funció del lloc d’origen i les experiències de la vida
de cadascú, fem servir infinitat de llengües, i n’estem orgullosos. Al mateix temps, tothom que viu a Catalunya i té voluntat de fer-ho, compartim un sentit de poble i de país, una llengua comuna i una cultura,
unes institucions i una història pròpia. Compartim esperança i anhels de benestar i de llibertat.
Sigui quina sigui la situació, requerim de l’empatia suficient per posar-nos en el lloc de qui pensa diferent
a cadascú de nosaltres, per comprendre i respectar les seves idees. És així com construirem el futur plegats, és la base de la democràcia.

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
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Festa Major d’èxit
De nou ha passat volant la Festa Major i segurament ha estat així perquè tot ha anat fantàstic. Tot i que
la pluja va voler el seu protagonisme i vam començar malament, al final hem tingut sort un any més i
la resta de dies han estat una delícia. Bon ambient a tot arreu, moltíssim públic en tots els actes, alegria i
fraternitat desbordant.
Res és casual, així que tenim la sort de comptar amb el compromís de moltíssima gent que s’esforça
perquè tot funcioni. Són moltes setmanes de preparació i moltes hores de feina perquè tots en gaudim.
Infinites gràcies a les entitats i persones col·laboradores, tots els tècnics i treballadors municipals, així
com els patrocinadors.

Impressió: Zukoy5
D.L.: B-43.007-1991
Imprès en paper ecològic
7.000 exemplars. D istribució gratuïta.

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat
@ajmontornes
Ajmontornes
Ràdio Montornès (91.2 FM)
radio.montornes.cat
@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat

Bon estiu a tothom.
José A. Montero. Alcalde
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• 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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Nou centre infantil a Pintor Mir

Obres a l’interior de l’edifici de Pintor Mir

Les obres de remodelació que s’estan
duent a terme a l’edifici de Pintor
Mir, conegut com les “Antigues Escoles”, serviran per habilitar-hi un centre amb prestacions i serveis dedicats
a la infància.
Els infants tornaran a córrer per l’edifici de
Pintor Mir, una construcció emblemàtica que,
entre 1930 i 1964, va ser l’única escola que
hi havia al poble, i que en els darrers anys ha
acollit serveis com aules de formació i espais
per a entitats.
La remodelació que s’hi està duent a terme
deixarà l’edificació llesta per acollir un centre
infantil. El nou equipament disposa de prop

de 400 m2 útils distribuïts en dues plantes amb
espai per a activitats lúdiques i educatives.
Quan es posi en marxa, el centre desenvoluparà propostes per a infants de 3 a 12 anys,
i tindrà la possibilitat de fer-hi activitats de tipus familiars i per a infants de 0-3 anys.
L’empresa adjudicatària de les obres, que es
van posar en marxa al juny, és CivilStone, SL i
el pressupost d’adjudicació, de 204.732 €.
El nou centre de Pintor Mir ampliarà l’oferta
d’espais de lleure educatiu infantil al municipi,
una funció assumida fins ara en solitari pel CI
La Peixera, situat al carrer Vallès. L’equipament
funciona a ple rendiment: aquest curs té les
80 places de capacitat ocupades i prop de 40
infants en llista d’espera. |
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Endavant la licitació
de les obres de l’escola
Palau d’Ametlla
El 17 d’octubre acaba el termini d’informació pública per a les empreses que vulguin
optar a dur a terme les obres de construcció
de la nova escola Palau d’Ametlla. El pressupost total del projecte, previ a l’adjudicació,
és de 4.037.062,55 € que seran assumits per
l’Ajuntament.
El projecte executiu, aprovat definitivament
al Ple de setembre, proposa una construcció
de dues plantes en forma de L que tindrà la
façana principal al carrer dels Castanyers i
s’ubicarà de forma paral·lela a la Carpa Polivalent El Sorralet. La superfície construïda serà
de 2.885 m2. La planta primera es destinarà 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.
La intenció municipal és que els treballs es
puguin iniciar abans de final d’any. |

Maqueta de la nova escola
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Ràdio Montornès, a
punt d’estrenar estudis

Can Saurina

Ràdio Montornès ha iniciat les emissions de
prova des dels nous estudis situats a la primera planta de l’edifici reformat de Can Saurina.
Durant les darreres setmanes s’han enllestit els treballs de condicionament tècnic
que han dotat l’emissora municipal d’un
equipament més modern i amb tecnologia
renovada.
En la nova etapa, que ve precedida d’una
història de 33 anys repartits entre les emissions del carrer de Sant Lluís i les de Can Xerracan, la ràdio comptarà amb un espai equipat
per fer programes en directe amb públic.
El remodelat edifici de Can Saurina esdevindrà un equipament cultural que, a més
d’acollir Ràdio Montornès, serà l’emplaçament d’una sala d’exposicions, d’una sala
multimèdia i tindrà un espai per a l’exposició
permanent del Terminus Augustalis, la fita termenal d’època de l’emperador August ubicada fins ara a Can Xerracan. |

Moment de la trobada celebrada el 29 de setembre

Treballadores de CYDSA Vitamol de Montornès i de Barcelona, a la porta de la fàbrica de Montornès, el dia d’una trobada de les que habitualment s’organitzaven al mes de maig. Primers anys de la dècada de 1960. Autor desconegut. AMMV.
Imatge cedida per Carmen García García.

Un centenar d’antigues treballadores de CYDSA Vitamol, una de les primeres
indústries de cosmètica que hi va haver al municipi entre els anys 50 i 60, s’han
retrobat en un sopar després de més de 50 anys. |

| Notícies |
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El segon centre juvenil s’ubicarà
en un edifici de nova construcció
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Breus
Nou servei d’assessorament
sobre clàusules abusives als
préstecs hipotecaris
L’Ajuntament ha incorporat aquest mes
d’octubre un servei específic d’assessorament
sobre les clàusules terra i altres abusives relacionades amb els préstecs hipotecaris. S’hi pot
accedir demanant cita prèvia al telèfon 93 572
11 70 ext. 9139 de dilluns a divendres de 9 a
15 h. El servei es presta al Casal de Cultura i a
l’Oficina del barri. |

Una de les sessions del procés participatiu per escollir el model del nou centre juvenil

L’Ajuntament ha descartat reformar algun dels edificis municipals
existents per manca de condicions
i planteja una construcció nova en
un espai encara per determinar. El
nou centre respondrà a les conclusions del procés participatiu celebrat
fa uns mesos en què van intervenir
més de 800 joves.
D’acord amb el model sorgit del procés
participatiu, el nou equipament hauria de
comptar amb un espai o pati exterior; una
zona de descans; una sala d’estudi i de treball equipada amb ordinadors; una àrea de
jocs i videojocs; un espai on projectar pel·
lícules o fer concerts i festes de petit format,
i bucs d’emmagatzematge, entre altres.

Després d’estudiar les possibilitats existents, s’ha descartat la viabilitat de reformar
edificis com Can Xerracan o Ca l’Espasell per
la manca d’espai i condicions i s’ha optat per
un model de nova construcció. La intenció
és que segueixi els estàndars de les edificacions eficients en estalvi energètic i es faci
amb materials constructius respectuosos
amb el medi ambient.
Durant el mes d’octubre, un equip tècnic
informa a l’alumnat dels instituts dels resultats del procés participatiu realitzat entre
finals de 2016 i començaments de 2017.
També se’n farà difusió a través de les xarxes
socials i amb reunions amb col·lectius juvenils. Paral·lelament, s’ impulsa un grup motor
de joves perquè participi en el disseny final
del nou centre. |

Més contractacions en
pràctiques per a joves del
pla de Garantia Juvenil

Oficines de l’OPEC

El Consistori preveu contractar en pràctiques abans de final d’any entre 6 i 8 joves
inscrits en el programa de Garantia Juvenil.
Les persones interessades s’han adreçar al departament d’Ocupació, Promoció Econòmica
i Comerç (c. de la Pau, 10). |
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Activitats per la Diada de la Gent Gran

Obres de reforma i de
redistribució al CAP

Visita de l’alcalde a les noves instal·lacions del CAP

L’alcalde, José A. Montero, va visitar fa uns
dies el magatzem, la farmàcia i una zona de
vestidors del Centre d’Atenció Primària, tots
ells dependències de nova creació.
CatSalut continua amb la reforma de l’edifici que dotarà de 4 consultes mèdiques i
un box nous, i d’una sala per a tractaments.
També es millorarà la recepció i es reordenarà
l’espai administratiu. |

Nou servei d’assessorament
sobre consum de drogues i
pantalles
El Centre d’Atenció Comunitària del c. de
Federico García Lorca posa en marxa el Servei
d’Assessorament en el consum de Drogues i
Pantalles (SADIP). Funcionarà amb cita prèvia
i donarà assistència a Montornès i als municipis de Vilanova, Vallromanes, Martorelles
i Santa Maria de Martorelles, en el marc del
CRITIC, el Pla de prevenció de drogodependències de la Mancomunitat del Galzeran. |

Sessió de balls de saló durant la Diada de la Gent Gran 2016

Un any més la gent gran de Montornès farà visible el seu dinamisme i,
durant aquest mes, celebrarà activament la seva Diada. També a l’octubre han arrencat les propostes per al
nou curs als Casals.
Des dels darrers anys, Montornès dedica
el mes d’octubre a les persones grans amb
motiu de la commemoració, el dia 1, del Dia
Internacional de la Gent Gran.
La programació està pensada per posar en
valor la maduresa i afavorir l’activitat física. Entre les propostes hi ha un taller de costura a la
Biblioteca (a càrrec de voluntàries dels Casals
de la Gent Gran de Montornès Nord i de Montornès Centre), una caminada, una mostra de
gimnàstica i ball.

La caminada es farà el dia 20 d’un casal a
altre i inclourà petites explicacions teatralitzades sobre l’entorn. La sessió de gimnàstica i la
mostra de balls de saló es duran a terme al davant de la Casa Consistorial el dia 18, a les 9.30
h. La commemoració de la Diada culminarà
amb l’homenatge a les persones centenàries
del poble.
Tallers diversos per a aquest curs
Els dos Casals de la Gent Gran han engegat
aquest mes tallers de diverses matèries amb
la col·laboració del departament de Gent
Gran de l’Ajuntament i de persones voluntàries.
Aquest curs s’ofereixen sessions de gimnàstica, informàtica, balls de saló, sardanes i costrura, i tallers de memòria i d’alfabetització. |
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| Notícies |

Les associacions preparen la primera
Mostra d’entitats de Montornès

Representants d’associacions socioculturals durant la presentació de l’Hotel d’Entitats ( juliol de 2016)

La Mostra tindrà lloc el 4 de novembre a la plaça de Pau Picasso. A més
d’estands per mostrar el seu treball,
les entitats preparen tot un programa d’activitats complementàries.
Les entitats del poble, amb el suport del
departament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament, preparen la primera Mostra
d’entitats de Montornès, en què podran participar associacions i col·lectius de qualsevol
àmbit que tinguin seu al municipi. S’inclouen
les que hi ha inscrites al Registre municipal
d’Entitats i Associacions Ciutadanes i aquells
col·lectius que, tot i no estar-hi inscrits, estiguin organitzats i facin activitats d’interès públic. Les inscripcions per participar a la mostra
s’estan coordinant des del departament municipal de Participació Ciutadana.
Durant la jornada, que tindrà lloc el 4 de
novembre d’11 a 18 h a la plaça de Pau Picasso, hi haurà parades i estands on cada entitat
donarà a conèixer les seves activitats i explicarà com participa en la vida sociocultural del

poble. Al llarg del dia, també es desenvoluparan activitats complementàries de tota mena.
Premis al paper de les entitats socioculturals
A banda de la Mostra d’entitats, aquests dies
s’ultima la convocatòria dels primers premis
de reconeixement a les entitats socioculturals. La iniciativa premiarà la tasca constant i
desinteressada que duen a terme. En aquesta
primera edició, es tindrà en compte l’activitat
desenvolupada des de setembre de 2016 al
mateix mes de 2017. La convocatòria distingirà cinc categories en què es valoraran qüestions com l’afavoriment de la cohesió social i
la igualtat, la implicació i participació en el dia
a dia del poble o la capacitat engrescadora i
d’innovació. També hi haurà una menció per
a grups de nova creació i un premi del públic
que es votarà el 4 de novembre, durant la
Mostra d’entitats.
Les associacions que vulguin presentar la
seva candidatura als premis, dotats amb guardons d’entre 100 i 200 euros, tenen temps per
fer-ho fins al 27 d’octubre. |
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La columna de l’entitat

Després de més de 20
anys, torna l’Handbol a
Montornès!

La idea va sorgir d’alguns expracticants
d’aquest esport tant a la S.C. La Lira com
a l’extingit Handbol Montornès. Després
de diverses reunions es va acordar tirar
endavant aquest il·lusionant projecte
que tot just ara s’inicia.
El club arrenca amb una filosofia que
vol fer prevaler i vol promocionar, principalment, les categories base i també
vol cuidar, motivar i educar els jugadors
i jugadores en el respecte a companys,
rivals i àrbitres. L’altruisme, la dedicació i
el compromís són els valors principals en
aquest club que també vol donar suport
als jugadors i jugadores en les seves vessants personals i esportives.
Actualment ja formen part d’aquesta
nova família uns 50 nens, d’edats que
van des dels 4 als 16 anys, que aquesta
temporada ja s’estrenaran en les competicions del CEVO (Consell Esportiu del
Vallès Oriental) i en les de la Federació
Catalana.
Els horaris d’entrenament seran, els dimarts i els divendres a partir de les 17 h
a la Carpa Polivalent El Sorralet. Aquests
dies d’entrenament membres del club
estaran a disposició de qui hi pugui estar interessat per tal d’ informar i acollir
els nens i nenes que decideixin practicar
aquest noble esport.
Animem tothom a apropar-se a aquesta nova entitat i a sumar-se a aquest projecte incipient, il·lusionant, integrador i
alhora ambiciós. Visca l’handbol! |

| El tema |

8

Octubre 2017

9

La Festa Major, la festa de la gent
Pregó i Cremada de l’Ajuntament: 1.500
persones
Zona de concerts: 4.000 persones
Fontapa: 2.500 persones
Espectacle Corbacho 5.0: 1.000 persones
Concert de l’Orquestra Maravella: 1.000
persones
Berenar per a la gent gran: 800 persones
Holi Jove: 800 persones
Moguda Panda: 500 persones
Castell de focs (final FM): 350 persones
Dansa de la batalla, a la pl. de Joan Miró

Fontapa / Foto: JA Jiménez
Moguda Panda / Foto: JA Jiménez

El pregoner, José Corbacho / Foto: JA Jiménez

Aniversaris durant la FM
35 anys de l’Esplai Panda
30 anys Centro Cultural Andaluz
20 anys la Penya Els Bartomeus
18 anys aniversari de la geganta Angeleta

Pujada al castell de Montornès / Foto: JA Jiménez

Van participar per 1a vegada a la FM
Colla infantil dels Gegants
Correfoc infantil amb colla convidada
Berenar per a la gent gran / Foto: JA Jiménez

Correfoc

V Campionat d’Escacs / Foto: JA Jiménez

El concurs “El Tortillantón”

Holi Jove, a la pl. de Pau Picasso / Foto: JA Jiménez

Vista general de l’Ajuntament abans del pregó / Foto: JA Jiménez

Colla infantil / Foto: JA Jiménez

El veïnat opina...

Què és el que ha estat millor de la Festa Major? I el pitjor?
Clara Ruiz Tendillo
37 anys

Me han gustado todas
las actividades infantiles
hechas en las plazas del
pueblo y las pensadas para todos los públicos.
Lo que menos, el incivismo después de los
conciertos y orquestas. La oferta es muy variada,
hay para todos los gustos: actividades culturales,
musicales, deportivas y espectáculos.

Cristóbal Almallanes
Robles
49 anys
Lo que más me gusta es
la Trobada de Gegants,
comenzar con el clásico
pasacalles y acompañarlos por el pueblo para
después poder disfrutar de la plantada y de la
batalla, en la plaza Joan Miró. Yo creo que todo
está muy bien en general. Lo que menos me
gusto fue el frío del sábado por la noche.

Matilde Vargas Pérez
63 anys

La verdad es que me
han gustado mucho
todas las propuestas.
Han sido unos días muy entretenidos y divertidos.
La nueva ubicación de los fuegos artificiales ha
sido todo un acierto porque había mucho espacio
para verlos y el sitio es muy tranquilo. Lo que
menos por decir algo, la tierra de la feria.

Antonio Aguilar Galdón
24 anys

Principalmente la fiesta
del fuego, con los diablos,
los “grallers” y los “timbalers”. Es lo que más he disfrutado este año, se han
superado. Me gustó mucho el espectáculo en la
pl. Pau Picasso con la colla invitada. Yo diría que
no hay nada que no me haya gustado, todo ha
estado muy variado.

Laura Casas Rivera
44 anys

Lo que más me ha
gustado es la Fontapa.
Es un acierto que a esas
horas de la tarde haya un concierto en el centro del
pueblo. Lo disfrute muchísimo y en familia. Ver a
tantas familias con niños compartiendo la fiesta,
es una suerte. La organización está muy bien. Lo
peor, el frío de las noches.

Ramón Cano Langa
60 anys

La fiesta siempre está
muy animada, pero cada
año se supera.
Este año la he podido compartir con mi nieta
y he visitado sobre todo la feria. En la Fontapa
hubo mucha afluencia de gente y eso hace
que todo luzca más. Me han gustado todas las
propuestas. Yo del 1 al 10 le pongo un 8.5 o 9.

| Arxiu obert |

10

Octubre 2017

Un recompte d’habitants de 1835
Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

Les dades que ofereix el padró municipal d’habitants conformen
una font molt interessant per a la investigació històrica i poden
complementar recerques com la genealògica, la demogràfica o la
social. Hi trobem el nombre d’habitants que tenia el poble, a quin
carrer o nucli rural vivien, quins membres componien cada família,
la seva edat, el seu estat civil, la seva ocupació, el seu nom, etc.
A Montornès del Vallès el primer padró que es conserva és molt
tardà: és el de 1910. S’hi compten 1.120 efectius entre els quals hi ha
els de l’actual Vilanova, els de Vallromanes i els de Montornès. Per
fer cerques anteriors a 1910 cal recórrer al Jutjat de Pau que assumí
des de 1871 el Registre Civil, en els llibres del qual hi trobem anotats,
ben ordenats i conservats, els naixements, les defuncions i els matrimonis. Les dades anteriors a 1871 es podien consultar a l’església,
però els llibres sacramentals de baptismes, òbits i casaments van
desaparèixer l’any 1936.
I si anem més enrere, trobem alguna joia en documents de caràcter fiscal, com el de 1835 que presentem en la imatge. Es tracta
d’un recompte de vilatans de Montornès i Vallromanes que tenia
per objectiu anotar quants havien de pagar l’impost anual de Carta
de Seguridad de Pago, que venia a ser com el DNI de l’època on quedaven inscrites senyes com l’edat, l’estatura, el color del cabell i de la
pell, i la forma de la cara. Hem de pensar que la fotografia encara no
existia i calia deixar per escrit trets identificadors.
Com que infants, vidus i pobres quedaven exempts de pagar, calia
que el recompte fos exhaustiu, així que a la part de baix del document tenim una veritable piràmide d’edats que distingeix entre solters, casats i vidus. I a la part de dalt se’ns informa de quantes unitats
familiars hi havia (125), quantes persones de sexe masculí (421) i fe-

Padró general contributiu per Montornès i Vallromanes, 1835. Arxiu Municipal de Mataró.
Fons del Corregiment, AH-224-05.

mení (381), quants habitants en total (802) i, està clar, quants havien
de pagar l’impost (262).
Entre d’altres detalls, gràcies al document sabem que a l’any
1835, als veïnats de Montornès i Vallromanes hi havia 14 pobres,
176 matrimonis, 17 vídues, 19 vidus i 108 menors de 7 anys. De més
de 80 anys només hi havia 4 persones; de més de 90, ningú. |
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| Notícies |

Tardor d’espectacles a Montbarri
El 20 d’octubre s’estrena la nova temporada de “Montbarri aixeca el teló” amb deu
activitats i dues exposicions per a diversos
tipus de públic. La programació combina
produccions professionals i amateurs i es
desenvoluparà fins al desembre a l’Espai
Cultural Montbarri. Entre els espectacles
més destacats hi ha els monòlegs de Comediantes show i la nova obra de teatre del
grup local La Faràndula. El programa també
convida a aproximar-se a la cultura africana
amb un espectacle de l’Orquestra africana
de Barcelona que anirà acompanyat d’una
conferència i una exposició. |

Més de 600 persones comencen
els tallers del Casal de Cultura

Taller de ioga, al Casal de Cultura

El Casal de Cultura ha donat el tret de sortida al curs 2017-18 amb 43 tallers de dansa,
manualitats, tecnologia, cuina, salut i costura. Més de 600 persones ja han començat
les sessions que aquest any presenten més
flexibilitat horària. A més, a la programació
de l’equipament s’han incorporat dos nous
cursos: biodansa i boixets. La varietat de propostes permet que n’hi hagi per a tots els
gustos i edats. Enguany, les disciplines amb
més demanda han estat pilates, ioga, hipopilates i gimnàstica hipopressiva. |
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Tast de vins DO Alella
a la Masia El Molí

Aquest octubre, Montornès se suma a la
programació Vi+, un cicle d’activitats relacionades amb la ruta del vi amb denominació
d’origen Alella. El dia 20 es durà a terme un
tast gratuït de vins i platets en què es podran
degustar tres vins de la DO Alella i conèixerne les característiques i particularitats. L’Enotast tindrà lloc a les 19 h a la Masia El Molí (av.
d’Icària, 7). Per participar-hi, cal inscriure’s a
l’adreça electrònica contactar@montornes.
cat o bé trucar al telèfon 93 572 11 70.
Montornès va començar a col·laborar amb
la DO Alella l’any 2009 participant en activitats de difusió del producte. L’any següent,
l’Ajuntament ja va passar a formar part del
Consorci Enoturístic de la DO Alella i, des de
llavors, s’han dut a terme, anualment, activitats dedicades al vi. Entre les propostes més
destacades, hi ha les Jornades Gastronòmiques en què restaurants del poble oferien
plats elaborats amb vi i raïm de la DO. |

EN 1 MINUT...
El Montornès del segle XX a YouTube. Al canal de YouTube de l’Ajuntament de Montornès ja es poden visualitzar els quatre documentals de la sèrie
“Parlem de Montornès”, elaborats amb
els testimonis del veïnat.

El pastisser local Jaume Viñallonga ha estat guardonat amb el Premi al millor
jove artesà alimentari innovador 2017 que atorga la Generalitat. El lliurament
del premi està previst per al proper 24 d’octubre. |

Darrers dies per participar al VII Premi Font de Santa Caterina de Microcontes. El certamen està dotat amb
un premi de 350 euros per al relat guanyador i un accèssit de 150 euros. Les
propostes es poden presentar fins al 27
d’octubre a l’adreça microcontesmontornes@cpnl.cat.
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EN 2 MINUTS...
Laia Rodríguez, campiona de la Copa Catalunya infantil de BTT. Aquesta temporada la ciclista del Montornès
sempre ha estat entre les millors de la
seva categoria. Finalment s’ha emportat el títol a la darrera cursa del campionat, a Molins de Rei.
Més triomfs per al Club Karate Montornès. En la segona fase de la lliga
nacional de karate, Maria López s’ha endut l’or en kata sub 21 i els cadets Laia
Ferrer i Sergio Hernández han fet plata
en la modalitat de kata i de kumite, respectivament. D’altra banda, Naiara Moreno va guanyar, al juliol, la medalla de
bronze en el Campionat d’Europa Universitari celebrat a Coimbra, Portugal.
Eli Gordón, imbatible als Alps. La
montornesenca ha guanyat l’OCC Ultra
Trail del Mont Blanc amb un temps de
6 hores, 12 minuts i 16 segons. La prova
té un recorregut de 56,4 quilòmetres
amb 3.463 metres de desnivell.

| Esports i gent |
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Obertes les inscripcions per a la
XXVI Marxa Popular
La Marxa Popular de Montornès se celebrarà el diumenge 29 d’octubre. La prova,
organitzada pel Club Atletisme Montornès,
proposa un recorregut de 8 km i un altre de
14 per l’entorn del municipi i el Parc de la
Serralada Litoral.
Les inscripcions es poden formalitzar en
línia al web del club (www.atletismemontornes.es) i a diversos establiments de Montornès, Les Franqueses i Montmeló. Els dorsals
tenen un preu de 8 euros. La participació
s’ha limitat a 3.000 inscrits.
Més info: 93 572 36 13 (dl. dm. i dv. de 18 a
20 h) i al web del club. |

Un moment de la marxa de l’any passat

Més millores al CEM Les Vernedes

Yago Domínguez reafirma el seu
liderat en el Campionat de Catalunya d’Endurets. En el seu primer any
a la categoria 85cc juvenil i a falta d’una
cursa, el pilot montornesenc manté la
primera posició amb 13 punts d’avantatge respecte el segon classificat.
Pistes de pàdel a la Zona Esportiva Municipal Les Vernedes

Durant els darrers mesos s’han continuat desenvolupant treballs de manteniment
i millora al Complex Esportiu Municipal Les
Vernedes entre els quals, la instal·lació d’una
nova deshumectadora a la piscina coberta,
l’adequació del sistema d’aigua a vestidors
i piscina, l’arranjament de la zona d’spa i la
substitució del paviment. A l’exterior, s’ha
enllestit la construcció de quatre pistes de
pàdel, instal·lades al costat de la remodelada
pista de frontennis. Ara serà el torn de la sala
de fitness i la renovació de l’equipament esportiu cardiovascular i muscular. |

Octubre 2017
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English forLife
E
Anglès a partir d'1 any

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

Matricula oberta curs 2017-2018
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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La democràcia per endavant

Moments per fer política

Davant de tot el que s’ha esdevingut a l’entorn de
l’1-O, volem expressar el nostre rebuig a l’actuació
policial i judicial del govern del PP. Aquestes actuacions han fet visibilitzar,
encara més, la crisi profunda de l’Estat, la manca de voluntat i l’autoritarisme com a única solució.
La situació actual de Catalunya resulta insostenible i falten solucions
efectives de cadascuna de les parts. El conjunt ampli de la ciutadania
exigeix que hi hagi negociació política. Un 80% de la població vol votar
en un referèndum amb plenes garanties i vinculant.
El referèndum ha de ser l’eina final que doni la veu al poble català
per validar tot un procés que replantegi a Catalunya -i també a l’Estat
Espanyol- no només els aspectes relacionals o econòmics sinó també els
socials, mediambientals, etc.
És per això que no podem hipotecar el futur de Catalunya en una
única esperança d’un nou país, sinó que cal construir-lo dia a dia. Hem
d’encetar immediatament el camí de recuperació de les eines d’autogovern en pro de les classes populars. Revertir immediatament les retallades
a la sanitat o l’educació pública o fer un ampli pla per l’ocupació són
exemples dels primers objectius a assolir.
Marquem-nos metes assolibles, que depenguin de les nostres pròpies
voluntats, així avançarem camí amb les àmplies majories de la població.
Ens donarem la satisfacció de guanyar terreny sense renunciar a l’anhel
d’acabar votant.

Hi ha tantes coses que us voldríem explicar
des del grup municipal socialista, que sovint aquestes línies són massa
breus per poder-ho fer. Tot i això no podem oblidar-nos de donar les
gràcies a totes les persones que heu compartit amb nosaltres la Festa
Major. Gràcies.
També ens agradaria fer-vos arribar la nostra posició davant
d’aquest procés que està en plena confrontació d’institucions en el
moment d’escriure aquestes línies. Desitgem de tot cor que quan llegiu
aquest text tot estigui resolt de manera pacífica.
Des del partit dels socialistes, entenem la demanda social i la
necessitat de modificar una relació que no satisfà les peticions del
poble català. Però, les presses, la precipitació i la instrumentalització
dels poders públics no ens semblen camins viables. Els i les socialistes
mantenim i mantindrem la mà estesa per trobar una solució basada
en el diàleg i l’entesa perquè creiem que és l’única manera de millorar
la vida de tota la ciutadania.
Per acabar, un apunt més proper. Durant el mes de juliol hem pogut
veure la renúncia de tot l’equip de supervisió tècnica de la remodelació
del teatre i el pagament d’una part dels seus honoraris. La resposta del
govern és que han perdut la confiança en aquesta empresa que és la
mateixa que va redactar el projecte i que va suposar un increment de
preus del 44% només en la fase d’enderrocs. Bé, jo crec que tots i totes
entenem que s’hagi perdut la confiança en aquests professionals, el
que ens costa d’entendre és com hem trigat un any a fer-ho!

Soluciones a problemas

Reculant 60 anys en hores

Durante el “mes de la Marmota” todavía hay ciudadanos dispuestos a trabajar y proponer a debate iniciativas
parlamentarias. Se hacen en el Congreso, cierto, pero es difícil poner en
duda las positivas repercusiones que pueden tener en nuestra vida cotidiana y local. Ante la total pasividad de las corporaciones locales frente
a la ocupación ilegal (como bien conoce y sufre nuestro querido pueblo)
Ciudadanos ha instado y aprobado una moción para conseguir que las
ocupaciones se resuelvan en juicios rápidos y con una mayor rigurosidad. Se está apoyando que cualquier demanda que inste el desalojo y
la recuperación de la propiedad de una vivienda, se resuelva mediante
juicios verbales. Para ello, se pretende que los delitos de usurpación sean
incluidos en el ámbito de los juicios rápidos del Código Penal y que se
garantice el cumplimiento íntegro de las sanciones a los delincuentes.
También deben saber que el Partido Socialista y Unidos-Podemos (¿En
comú podem, Catalunya si que és pot,Iniciativa,EUiA …?) votaron en
contra. Y, mientras tanto, las corporaciones locales siguen arreglando el
mundo o lo que es lo mismo no enterándose de cómo el radicalismo se
les pone a las puertas de su casa y se la “empapelan” por mandato popular. Sr. Montero, ¿acaso no era usted el representante legítimo de este
mandato según resultado de elecciones?. Y, si es así, ¿cómo va a pagar
los gastos de limpieza de esa empapelada: con el dinero de todos o con
la ayuda de los causantes?

Guanyar drets és una tasca excepcionalment difícil,
fruit de l’esforç i de la lluita de les classes populars durant anys i panys.
Perdre’ls és només una qüestió d’hores.
Aquest passat setembre hem tornat a veure escorcolls sense ordres
judicials, detencions polítiques, coaccions a la llibertat d’expressió, de
reunió i de participació. Hem reviscut temps foscos d’autoritarisme i de
por, amb actuacions fosques de cossos policials i judicials d’un estat espanyol que ha evidenciat la manca de ruptura amb la dictadura feixista i
assassina del dictador Franco.
El govern de Mariano Rajoy ens parlava del compliment de la llei, del
correcte funcionament de l’estat de dret i de la democràcia; però violentaven les seves pròpies lleis, vulneraven drets fonamentals i impedien per
tots els mitjans el principi més bàsic en una democràcia: votar.
Vam tornar a l’escenari de reprimits i repressors. Els uns, amagant cartells, fulletons i pancartes, amatents a qualsevol sospita d’un policia que
t’identifiqués o et requisés allò que duies a sobre; els altres, col·laborant
amb les forces opressores, sabent que aquells a qui inculpaven no eren
delinqüents perillosos, sinó persones que únicament defensaven una
opció política diferent.
És trist que alguns dels col·laboracionistes amb la repressió fossin
d’esquerres i oblidessin les lluites dels seus companys de partit, ja fos per
conveniència o per covardia. No només van trair als principis més bàsics
de l’esquerra, sinó les llargues lluites dels seus predecessors.

grupmunicipal.psc@montornes.cat

| Grups Municipals |

grupmunicipal.erc-am@montornes.cat

grupmunicipal.cs@montornes.cat

http://icveuiamontornes.wordpress.com/
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| Grups Municipals |

grupmunicipal.pp@montornes.cat

SEGURETAT CIUDADANA: UN DRET
BASIC I ESSENCIAL
Tots sabem que millorar el poble significa millorar la
qualitat de vida de la ciutadania i que invertir en el municipi és invertir en
el benestar dels veïns i veïnes. En els darrers temps detectem que la sensació
d’inseguretat està augmentant en el poble. Això comença a preocupar i
s’expressa en les xarxes socials, i també ens trobem persones que s’adrecen a nosaltres per mostrar-nos la seva preocupació davant d’algunes
situacions. També ens manifesten la seva incomoditat per determinades
respostes de la Policia Local a aquestes situacions.
Tot i que estem segurs que la Policia Local actua amb la màxima
diligència i professionalitat que els permeten els mitjans de què disposen,
no s’aconsegueix fer minvar la percepció d’inseguretat que s’està instal·lant
al municipi.
La seguretat ciutadana és un dret públic, bàsic i essencial i garantir-la
és necessari per gaudir d’una bona convivència. La resposta de l’equip de
govern davant d’aquestes mostres d’inquietud de la població és la de treure
importància i negar la situació que descriu la mateixa ciutadania.
La informació de què disposem els grups polítics de l’oposició és insuficient
per fer una avaluació acurada. És molt necessari, doncs, garantir la seguretat
ciutadana a tot el municipi augmentant la presència de la Policia Local i
dels efectius dels cossos i forces de seguretat de l’Estat als carrers, ampliant
la plantilla de la Policia Local, per solucionar els conflictes entre ciutadans, i
sobretot, per fer respectar les normes de convivència que tots compartim..
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Democràcia i Llibertat
Democràcia: Forma d’organització de la vida pública,
en la qual, les decisions col·lectives són adoptades pel
poble mitjançant mecanismes de participació.
Enguany estem vivint moments històrics, el poble de Catalunya ho
demostra dia rere dia. A Montornès ens topem amb una realitat molt
diferent d’altres ajuntaments del Vallès Oriental, les llibertats de les
persones són qüestionades per aquells que suposadament representen
els ciutadans.
Després de múltiples intents de mantenir el dret a la llibertat d’expressió, molts dels grups municipals i entitats del poble ens hem vist obligats
a expressar les nostres idees dins d’una realitat incòmoda per a alguns.
Veiem que hi ha múltiples municipis a la comarca on els actes en espais
públics han estat realitzats amb total normalitat, ajuntaments governats
per tot tipus de grups municipals. D’esquerres o de dretes, no és democràtic deixar sentir obertament les opinions de la gent?
Des del grup municipal del PDeCAT sempre hem respectat la varietat
d’opinions i posicionaments dels nostres veïns fent així una cohesió social
possible.
Dins el nostre grup municipal tu ens importes, vinguis d’on vinguis,
sense filtres, “ Sí ” a les llibertats dels ciutadans!

grupmunicipal.ciu@montornes.cat
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Destaquem...

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

| 20 d’octubre |
Enotast (Tast de vins DO Alella)
A les 19 h, a la Masia El Molí
Inscripcions: contactar@montornes.cat

Els dimarts: Tàndem. Converses en anglès.
A les 19.15 h
Els dijous: Tàndem. Converses en francès. A
les 19.15 h

| 4 de novembre |
Mostra d’entitats
D’11 a 18 h, a la plaça de Pau Picasso

| Del 16 al 20 octubre |
Tallers infantils: Punts de llibre en forma de
monstres. A les 17 h

DIADA DE LA GENT GRAN
| 18 d’octubre |
Mostra de gimnàstica i balls dels tallers
de la Gent Gran
Jardins de l’Ajuntament, a les 9.30 h

| 19 d’octubre |
Club de lectura fàcil en català: Set dies al llac.
A les 9.30 h

| 20 d’octubre |
Caminada teatralitzada: De Casal a Casal
Informació als Casals de la Gent Gran
LA BIBLIOTECA
Els dilluns: Racó del Voluntariat per la
llengua. A les 15.30 h
Taller de costura. A les 17 h
Veus amb altaveus. A les 17.30 h
Tàndem. Converses en alemany. A les 19.15 h

| 20 d’octubre |
Tertúlia de memòria històrica “El temps
retrobat”. A les 16 h
| 21 d’octubre |
Hora del conte menuda: La barraqueta de
tardor. A les 11.30 h
| 25 d’octubre |
Hora del conte menuda: Ralet, Ralet. A les
17.30 h

| 30 d’octubre |
Taller familiar: Pintant monstres.
A les 17.30 h
| 27 d’octubre |
Tertúlia de poesia . A les 18 h
MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 20 d’octubre |
Comediantes, el show amb Comedycat
Monòlegs. A les 20 h. Preu: 5€
| 28 d’octubre |
Personal amb David Pujade grup
Música local. A les 20 h.
EXPOSICIONS
Esc@les d’art “Les feines del camp”
Fins al 31 d’octubre a la Biblioteca
JACIMENT ROMÀ MONS OBSERVANS
El 15 d’octubre, visita teatralitzada a
les 11h.
Els diumenges, visites guiades a les
11 i a les 12.30 h.
Més info a www.monsobservans.cat

