
El Consell d’Infants emprèn les 
sessions del curs 2017 - 2018

Butlletí Municipal | Any 20 Núm. 118 | Novembre 2017

03
Ajuts a la contractació 
i l’emprenedoria

11
Festa de Sant 
Sadurní

05
Comencen les obres del 
nou camí cap al barri de 
l’Ametller



2 Novembre 2017

Editorial

Edita: Ajuntament de Montornès del Vallès.

REdacció: Departament de Mitjans de Comunicació

FotogRaFia: Departament de Mitjans de 
Comunicació

assEssoRamEnt lingüístic: Oficina de Català de 
Montornès CNL Vallès Oriental

maquEtació: DBcoop, sccl

Publicitat: Laura Catalán (625 601 107)

imPREssió: Zukoy5

d.l.: B-43.007-1991

Imprès en paper ecològIc

7.000 exemplars. DIstrIbucIó gratuïta.

crèdits
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Es compleix un any de funcionament del Consell d’Infants. Amb l’inici del curs 

s’incorporen nous consellers i conselleres en substitució dels que han passat a 

secundaria i que treballaran durant tot el curs en sessions mensuals. De ben 

segur ho faran amb molta il·lusió i un compromís profund amb el seu poble.

Sorprèn gratament comprovar com els nois i les noies de cinquè i sisè són conscients que faran una 

feina important i seriosa, que tenen interès a treballar per millorar el municipi.

Aprendran a preparar la informació i a exercir com a representants de les seves escoles davant del 

grup, hauran de dialogar i deliberar plegats. Caldrà que comprenguin que han de respectar les opinions 

d’altres, sovint oposades, i segur que valoraran que la diversitat és molt positiva. Exercitar el debat sa i 

tranquil, respectant els torns, els temps d’intervenció i escoltant-se mútuament, els permetrà generar 

consensos. Quan sigui necessari, també faran votacions i comprendran la importància d’arribar a posici-

ons majoritàries i també a respectar les minoritàries, tot cercant objectius comuns. 

El primer any els ha servit per aprendre i practicar sobre tots aquests aspectes, exercitant les diverses 

funcions i procediments, i  per conèixer-se. També les famílies han estat molt col·laboradores i els ho 

agraïm molt. Sense la seva confiança i suport no seria possible un projecte així. 

A partir d’ara, el Consell d’Infants produirà propostes d’actuacions per millorar el poble i les presenta-

ran a l’Ajuntament. El compromís és que es puguin realitzar totes les que siguin possibles, tant tècnica-

ment com econòmicament. Els estudiants així veuran que la participació és important, comprendran 

que les coses no sempre són fàcils però que, amb esforç col·lectiu, poden tirar endavant. Si comproven 

que les seves propostes es fan realitat, confiaran en les institucions i tindran més interès a formar-ne part. 

El Consell d’Infants ha de ser, per tant, un òrgan municipal més.

En definitiva, aquests nens i nenes de deu i onze anys participen, podríem dir, d’una escola de demo-

cràcia valuosíssima. Serà molt important per a cadascú d’ells personalment i per a les famílies; també 

per a les escoles, com a activitat educativa que implicarà molts més alumnes, i també per al poble i per 

a la societat en general. Per això és tan valuós i fonamental. Perquè necessitem persones amb profunds 

valors democràtics per organitzar i representar els col·lectius, amb capacitat de diàleg, que respectin les 

opinions plurals dels altres, i que  arribin a acords i consensos que beneficiïn al conjunt. La democràcia 

s’ha d’aprendre des de petit.

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’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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Més ajuts per fomentar l’ocupació

L’Ajuntament ha obert una nova 
convocatòria d’ajuts als comerços i 
empreses que hagin contractat per-
sones a l’atur mitjançant una oferta 
gestionada per la Borsa de Treball 
local durant el 2017 i a emprenedors 
que hagin engegat un nou projecte. 
Els ajuts es poden sol·licitar fins a l’1 
de desembre. 

Es preveuen ajuts de 500 € per a contractes 
de quatre mesos, que poden arribar als 750 € 
si es contracten persones majors de 45 anys o 
menors de 30. També hi ha ajuts de 1.000 € per 
a contractacions de sis mesos, que es poden 
incrementar fins als 1.500 € si les persones con-
tractades estan en les franges d’edat esmenta-
des. L’estabilitat laboral s’incentiva amb ajuts 

de 500 € per cada contracte temporal que 
s’hagi convertit en indefinit.

Els ajuts a l’emprenedoria es concreten en 
subvencions de 2.000 € per a les persones 
usuàries de la Borsa de Treball que hagin iniciat 
una activitat i que hagin estat un mínim de 8 
mesos d’alta en règim d’autònoms.

Bonificacions en l’Impost d’Activitats Eco-
nòmiques
Les mesures per al foment de l’ocupació tam-
bé han incorporat, en els darrers anys, boni-
ficacions tributàries per a les empreses. En el 
cas de l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’or-
denança municipal recull bonificacions d’entre 
un 10 i un 30% per a les empreses que hagin 
incrementat la mitjana de la seva plantilla al 
centre de treball ubicat a Montornès. |

Una quinzena de persones en situació 
d’atur de llarga durada segueixen aquests 
dies un curs de 150 hores d’Auxiliar de ma-
gatzem organitzat en el marc del Dispositiu 
d’Inserció Laboral DIL Barri Olímpia 2017.

La formació també incorpora un mòdul 
de 40 hores d’anglès i un altre de 3 hores 
de picking informàtic, així com un de de-
dicat a l’Economia Social i Solidària. Com a 
complement, hi ha pràctiques a empreses 
de l’entorn com El Corte Inglés, Vink Plastics 
Spain SLU (Lermon Plastics), CBF Navarro SL, 
i Intertransit.

El DIL Barri Olímpia està subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a 
través del projecte Treball als barris i comp-
ta amb el suport del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. Aquest any, el dispositiu 
s’ha marcat l’objectiu d’atendre 350 persones. 
Se’ls fa assessorament i se’ls facilita formació i 
seguiment personalitzat. |

Acció i formació amb 
el DIL Barri Olímpia

Oficines del departament d'Ocupació, prOmOció ecOnòmica i cOmerç (Opec)
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Es mantenen congelades les taxes i impostos de 2018
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment la modifi-
cació dels impostos, taxes i preus públics que s’aplicaran 
l’any 2018.
L’IBI s’abaixarà un 2% i representa una reducció mitja-
na per rebut de 5,81 euros. Pel que fa a la taxa d’escom-

braries s’incrementarà aproximadament un 5%, a causa 
de l’augment del cost del tractament del contenidor de 
rebuig per la saturació dels abocadors. 
La resta de taxes i impostos es congelen i es mantenen les 
bonificacions.

TAXA PER LA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES
Bonificacions

Fins al 50% per als contribuents a l’atur i amb in-
gressos per sota del SMI per unitat familiar. La 
sol·licitud s’ha de presentar el mes de gener 
de l’any en curs, a l’oficina de l’ORGT.
Del 100% per als pensionistes que cobrin per so-
ta del SMI. La sol·licitud s’ha de presentar de 
l’1 de gener fins al 2 de desembre de 2018 a 
l’oficina de l’ORGT.
Reducció per als locals comercials que no tin-
guin activitat. Per fomentar noves activitats co-
mercials, es mantindrà el preu reduït la resta de 
l’any. La sol·licitud s’ha de presentar el mes de 
gener a l’oficina de l’ORGT.
Reducció per a les naus industrials sense activi-
tat. La sol·licitud s’ha de presentar el mes de 
gener de l’any en curs a l’oficina de l’ORGT.
Deducció del 10 al 20% per fer ús de la deixalleria 
de 5 a 10 vegades durant l’any.

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Bonificació del 50% de la quota de servei i 
aplicació de la tarifa domèstica social per als 
contribuents amb ingressos no superiors al 
Salari Mínim Interprofessional (SMI).

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

Increments del valor conseqüència de la 
transmissió per dació en pagament de l’habi-
tatge habitual del deutor hipotecari
Increments del valor conseqüència de la 
transmissió de l’habitatge habitual del deutor 
hipotecari per procediment d’execució hipo-
tecària notarial o judicial.

IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA

Exempció per als pensionistes de la Seguretat 
Social que tinguin reconeguda una pensió d’in-
capacitat permanent en grau de total, absoluta 
o gran invalidesa.
La sol·licitud s’ha de presentar a l’oficina de 
l’ORGT.

IMPOST SOBRE ELS BÈNS 
IMMOBLES (IBI)

Les famílies que no poden fer front a les obliga-
cions tributàries es poden acollir als ajuts socials 
amb caràcter d’urgència que concedeix el Con-
sistori (departament de Serveis Socials).
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Comencen les obres del nou itinerari per a vianants 
entre el nucli urbà i Ca l’Ametller

El projecte millorarà la seguretat vi-
ària en el tram que uneix els barris 
de Can Parera i de l’Ametller. Les 
obres permetran la creació d’un iti-
nerari per a vianants i la millora del 
revolt de la carretera BV-5001.

Aquest mes s’han iniciat les obres d’execu-
ció d’un nou itinerari per a vianants que enlla-
çarà el nucli urbà de Montornès i el barri de 
l’Ametller.

El nou camí seguirà en paral·lel el traçat de la 
BV-5001 i estarà separat de la carretera per una 
barrera de contenció. La via, amb una amplada 

Vista del reVOlt i l’accés al camí de can cuberOt plànOl de situació dels treballs (imatge: diba)

d’1.80 m, serà apta per a vianants i bicicletes. El 
tram afectat és de 750 m, des del final de la vo-
rera de Can vilaró fins al carrer dels Cirerers. Els 
treballs també preveuen el soterrament d’una 
canalització de titularitat municipal per poder 
prestar, en el futur, servei de fibra òptica.

Més seguretat a la carretera
Les obres milloraran la seguretat en el revolt 
de la carretera que hi ha al davant del camí de 
Can Cuberot. Es reduirà l’amplada dels carrils 
de circulació a 3 m, s’augmentaran els sobre-
amples a les corbes i s’ampliarà a 1 m el voral 
pel costat de l’itinerari per a vianants. A més, 

s’habilitarà un tercer carril de gir a l’esquer-
ra per reordenar els accessos, amb especial 
atenció al del camí de Can Cuberot.

Materialitzant una reivindicació municipal
El projecte ha estat redactat per la Diputació 
de Barcelona amb aportacions dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament, arran d’una petició 
del municipi de l’any 2013. Els treballs han es-
tat licitats per la mateixa Diputació a l’empresa 
AMSA. El cost és de 814.210,88 €, dels quals 
802.679,14 € aniran a càrrec de la Diputació i 
11.531,74 € seran assumits per l’Ajuntament. La 
durada prevista de les obres és de sis mesos. |
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Durant l’octubre s’han reiniciat les sessions 
de l’espai matern infantil, una proposta del 
Servei d’Intervenció Socioeducativa (SISE) 
dels Serveis Socials del municipi per a dones 
amb infants de 0 a 3 anys.

L’objectiu és oferir suport en hàbits de cri-
ança positiva i educació dels menors afavo-
rint el vincle matern filial. 

En aquesta edició l’espai compta amb la 
col·laboració del Centre de Desenvolupa-
ment Infantil i Atenció Precoç de Granollers, 
que ajudarà en la detecció, prevenció i in-
tervenció en possibles casos d’infants amb 
necessitats educatives específiques. A més, 
personal del Centre d’Atenció Primària dedi-
carà una sessió trimestral a temes de salut.

Entre les primeres activitats hi ha els tallers 
del programa “Créixer en família” del Dept. 
de Treball, Afers Socials i Família de la Gene-
ralitat, en què també participen famílies de 
la Llar d’Infants Pública El Lledoner. |

Suport a les famílies en 
la criança dels fills

VII Jornada de la Taula de Salut Jove del Vallès Oriental. Una	setantena	de	pro-
fessionals	es	van	aplegar	el	20	d’octubre	a	l’Espai	Cultural	Montbarri	per	debatre	
la	relació	entre	imatge,	autoestima	i	l’ús	de	noves	tecnologies	per	part	del	jovent.	|

L’Escola Palau d’Ametlla dona 800 euros a l’Associació Proactiva Open Arms. 
El	centre	va	recaptar	fons	a	favor	de	les	persones	refugiades	amb	activitats	com	
un	concert	i	un	mercat	solidari.	|

un mOment de la jOrnada

acte simbòlic de dOnació del xec a l’assOciació prOactiVa Open arms
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la columna dE l’Entitat

Des de la nostra associació Créixer i 
Educar en Família us volem presentar 
una altra associació anomenada ambCA-
VALLS. 

Aquesta associació realitza interven-
cions assistides amb cavalls, conegudes 
com a IACs, basades en la relació entre 
humans i cavalls, amb l’objectiu de millo-
rar la qualitat de vida de les persones en 
els àmbits de la salut física, mental, emo-
cional i entorn social. 

L’equip està format per professionals 
del coaching i de la infermeria.

Com els cavalls poden ajudar els nens 
i joves?
Les sessions es realitzen a l’aire lliure, en 
un ambient envoltat de natura, en con-
tacte amb els cavalls, que són cotera-
peutes i una part més de l’equip, i que es 
relacionen sense judicis, ni diagnòstics, 
ni etiquetes.

Es treballen les habilitats de comuni-
cació, gestió emocional, organització, 
socialització, empatia, concentració i res-
ponsabilitat.

Per a conèixer més sobre ambCA-
VALLS, podeu visitar la seva web www.
ambcavalls.com o bé seguir-los a Face-
book.

Nosaltres ho hem provat i és una molt 
bona experiència! |

Créixer i Educar en Família
Sonia Fernández Sancho

Presidenta

Teràpies que ajuden

Mostra d’Entitats de Montornès.	 Aquest	 novembre	 s’ha	 celebrat	 la	 primera	
mostra	d’entitats	locals,	a	la	plaça	de	Pau	Picasso.	|

Plantar un arbre i veure’l créixer

Es busquen persones voluntàries 
per col·laborar en el Gran Recapte

L’alumnat de tercer de l’Escola Mogent va 
participar a finals d’octubre en una plantada 
d’arbres al pati del centre. Durant els propers 
anys, fins que arribin a sisè, el veuran créixer i 
observaran els efectes que les estacions hi pro-
duiran, com els canvis de fulles, la floració o la 
producció de fruits.

La proposta forma part del catàleg d’ac-
tivitats que l’Ajuntament posa a l’abast dels 
centres educatius del poble. Per dur a terme 
la plantada s’han escollit espècies autòctones 
que aportaran ombra a l’espai i que no reque-
reixen un excessiu manteniment.  |

El Banc d’Aliments i Càritas tornen a fer una 
crida per participar en la campanya El Gran 
Recapte que, enguany, es durà a terme els di-
es 1 i 2 de desembre.

A Montornès es demana la col·laboració 
d’unes 80 persones voluntàries que s’ubica-
ran a cinc supermercats del poble per infor-
mar sobre la campanya i animar els clients a 
participar aportant productes bàsics. Es de-
manen aliments de primera necessitat com 
llet, pasta, llegums, farina, oli, sucre, conser-
ves, batuts, sucs i brous.

Per participar com a voluntari n’hi ha 
prou amb apuntar-s’hi al web www.granre-
capte.com o bé facilitar les dades al correu 
caritasparroquials.montornes@gmail.com. |recOllida d’aliments del gran recapte (any 2016)
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Els infants opinEn...

A mi m’ha agradat molt 

venir al Consell d’Infants. 

Ha estat una experiència 

molt bona, hem pogut arreglar una mica el 

poble. El que més m’ha agradat és treballar amb 

l’Esplai Panda. Hem fet una gimcana per tractar 

temes relacionats amb el nostre poble.

Axel HerrerA Jiménez
Alumne de l’escolA 
mogent

11 Anys

La meva experiència 

ha estat molt positiva. 

He conegut molta gent, hem compartit diferents 

experiències en àmbits mediambientals isocials. 

M’ha agradat molt participar en el Consell d’In-

fants del meu poble.

Ha estat una molt bona 

experiència i molt diverti-

da. He après moltes coses 

del meu poble i tornaria a repetir en el Consell. Hem 

fet moltes propostes per millorar el nostre poble, i 

parlem del que ens agrada i del que canviaríem.

Es tracta de millorar el poble i això ho hem 

intentat.

edurne Guerrero 
AmAdor
AlumnA de l’escolA 
PAlAu d’AmetllA

12 Anys

luciA PAvón ArAque
AlumnA de l’escolA PAlAu 
d’AmetllA

12 Anys

M’ha agradat molt 

participar en el Consell 

d’Infants perquè he fet 

moltes propostes i ha estat una experiència molt 

positiva. No totes les idees que hem aportat s’han 

pogut realizar, algunes eren ridícules i no les hem 

fet servir, però això també ensenya. Hem parlat 

molt, hem fet molts amics.

mArtA BArreros díAz
AlumnA de l’escolA PAlAu 
d’AmetllA

11 Anys

Hem après moltes coses 

sobre el Consell. Ha estat 

una molt bona experièn-

cia. Hem treballat per millorar el poble i aportar 

petites idees. Espero seguir aquest any aportant 

moltes més. Hem tingut l’oportunitat de treba-

llar amb altres escoles, fer noves amistats i nous 

projectes.

Jo acabo l’experiència 

de participar al Consell, 

i ha estat molt bona. 

He après que no tots els projectes es poden 

realitzar i que no podem fer el que volem. Crec 

que és molt important tenir un consell de joves 

per poder seguir participant en els projectes del 

nostre poble.

oriol llorens rAmírez
Alumne de l’escolA PAlAu 
d’AmetllA 
11 Anys

ArmAnd motos ABelendA
Alumne de l’escolA 
mogent 
12 Anys

Quines coses destacaries de la teva experiència al Consell?

El Consell d’Infants emprèn les sessions del curs 2017 - 2018
En els darrers dies s’ha constituït el Consell d’Infants de 
Montornès per al curs 2017-18. Aquest òrgan de partici-
pació, format per 20 alumnes de 5è i 6è de primària de les 

cinc escoles de Montornès, va néixer l’any passat amb la 
missió de donar veu als infants i recollir la seva visió del 
poble i les seves aportacions.

La Sala d’actes de l’Ajuntament va acollir fa 
uns dies la constitució del Consell d’Infants 
del curs 2017-2018. Un total de 20 infants han 
pres possessió del càrrec. L’alumnat de 5è i 
6è de primària de cada escola és l’encarregat 
d’escollir els seus representants.

A partir d’ara es reuniran el primer dimarts de 
cada mes per debatre qüestions d’interès per 
al poble. Al llarg del curs faran arribar als seus 
companys d’escola les reflexions i decisions sor-
gides al Consell i també traslladaran al Consis-
tori les opinions que recullin de l’alumnat.

Els membres del Consell també són pre-
sents en activitats en què els infants són 
protagonistes. Així és en la commemoració 
del Dia Universal dels Drets dels Infants, on 
llegeixen el manifest, i per Carnaval, quan de-
fensen en un ple extraordinari la celebració 
de la festa.

Segon any escoltant la veu dels més joves
El Consell d’Infants va néixer com a òrgan de participació el curs passat 
amb l’objectiu de donar veu als infants i recollir la seva visió del poble i les 
seves aportacions i propostes de millora. Durant el primer any d’experièn-
cia es van tractar temes com la mobilitat i la via pública, els equipaments 
i les festes.

El Consell també va treballar en la definició de la imatge gràfica que el 
representa. El logotip es va crear a partir de les propostes rebudes en un 
concurs en què van participar els mateixos alumnes. |

memBres del Primer consell d’infAnts i de l’ActuAl AmB l’AlcAlde, José A. montero i lA reGidorA d’infànciA, mArinA sáncHez. intervenció dels memBres Ple del consell d’infAnts. mAiG de 2017

el consell d’infAnts en Acció
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No tens gaire costum de llegir en català? 
Vols animar-te i començar a fer-ho? A Mon-
tornès, des de l’any 2011,  tenim un club de 
lectura fàcil. Enguany les trobades tenen lloc 
el tercer dijous de mes de 9.30 a 11 del matí 
a la Biblioteca. 

Com funciona? Agafes el llibre en prés-
tec de manera gratuïta, el llegeixes tranquil-
lament a casa i, el dia que marca el calendari 
de trobades, vens a la Biblioteca i comentes 
el llibre amb altres persones que també l’han 
llegit. D’aquesta manera practiques dues 
habilitats lingüístiques, d’una banda la com-
prensió lectora i d’una altra, l’expressió oral. 

La majoria de llibres que llegim al club són de 
Lectura Fàcil, això vol dir que segueixen unes di-
rectrius internacionals per fer la lectura més àgil 
com per exemple que les línies respecten les 

una dE català, si us plau!

Avui  “aleshores” i  “a les hores”, o “alhora” i  
“a l’hora”. Mai no heu dubtat si els  havíeu 
d’escriure junts o separats?
“Alhora” i “aleshores” són adverbis. El pri-
mer significa “plegats” o “a un mateix 
temps” i el segon és sinònim de “llavors”.
Pel que fa a “a l’hora” i  “a les hores” són grups 
nominals introduïts per una preposició  “a”  i 
equivalen a  “en el moment precís”.
Exemples:  
“Va arriba a la reunió a l’hora fixada”
“La Maria i la Clàudia van començar a par-
lar alhora i ningú no entenia res”
“El metge visita només a les hores con-
vingudes prèviament”
 “Vaig sentir el crit i aleshores vaig ado-
nar-me que passava alguna cosa”

Recomanacions 
Decideix-te i llegeix!

Millorem el català...
“Alhora” i  “a l’hora” 

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 

d’octubRE a FEbRER: dE dilluns a divEndREs dE 
10 a 13 h i també dimaRts i dijous dE 17 a 19 h

unitats de sentit, els marges de les pàgines són 
més amples, la lletra és una mica més grossa,  
l’interlineat és generós... de vegades, però , tam-
bé llegim alguns llibres de col·leccions juvenils, 
que també són força fàcils. 

Per què és necessària la lectura? Perquè en 
el món en què vivim l’accés a la informació és 
un dret i una necessitat. La manca de pràctica 
o les dificultats a l’hora de llegir ens fan menys 
lliures i més vulnerables davant del món. Pe-
rò també perquè llegir és un plaer que ajuda 
a compartir idees, perquè ens proporciona 
vocabulari i ens ajuda a estructurar els pensa-
ments, promou l’empatia i ens obre els ulls a 
la comprensió de la realitat. En definitiva, per-
què llegir ens fa millor persones. 

Demana el llibre de lectura fàcil i el calen-
dari de trobades a la Biblioteca, llegeix i vine! |
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Més de 250 persones en les Jornades 
Europees del Patrimoni. Entre el 6 i el 
8 d’octubre hi va haver visites a la Torre 
del Telègraf i al Castell de Sant Miquel i 
es van celebrar els cinc anys de la mu-
seïtzació de Mons Observans.

Nous tallers a l’Escola Municipal de 
Música. Els dies 17 i 20 de novembre 
es posen en marxa tres nous cursos de 
curta durada: guitarra d’acompanya-
ment, música en família i iniciació a la 
dansa contemporània. Més info c. de 
Can Parera, 36; tel. 93 568 63 67.

EN 1 MINUT... 

Tot apunt per les Festes de tardor

El 18 de novembre es posa en marxa 
el programa de les Festes de tardor 
amb la celebració del Dia Universal 
dels Drets dels Infants. La programa-
ció incorpora les festivitats de Sant 
Sadurní i de Santa Cecília.

En el programa d’enguany no hi falten la 
cercavila, el correfoc, la paella popular, es-
ports, concerts i espectacles. També destaca 
la celebració del Dia Universal dels Drets dels 
Infants i el lliurament del 7è Premi Font de 
Santa Caterina de Microcontes.

Ral·li fotogràfic
Enguany, el tradicional concurs de fotografia 
d’aficionats es convoca en format de ral·li el 26 
de novembre al matí. Qui hi participi tindrà tres 

hores per fotografiar sobre dos temes escollits 
a partir d’un llistat i una temàtica sorpresa. Hi 
haurà premis ben gustosos en forma de me-
nús al Restaurant Lucerón de Montornès.

La tardor més esportiva
La festivitat de Sant Sadurní ve acompanyada 
de cites esportives rellevants. El cap de set-
mana del 25 i 26 de novembre hi ha el Campi-
onat de bitlles i petanca, el 36è Cross escolar, 
l’Open de Tennis i la presentació oficial dels 
equips del Club Bàsquet Vila de Montornès.

El 29, dia de Sant Sadurní, se celebrarà el 
Campionat d’escacs en modalitat simultànies 
i, ja al desembre, es premiarà els millors espor-
tistes de la temporada en la 16a Nit de l’esport 
i s’organitzarà la 10a Pedalada de muntanya 
de BTT i la melé oberta al poble. |

BrEus

En els darrers dies els ajuntaments de Mon-
tornès i de Vallromanes han posat en comú 
l’estat de progrés de la redacció del Pla direc-
tor del Castell de Sant Miquel. Es preveu que 
el pla estarà enllestit a finals d’any. El docu-
ment establirà el full de ruta amb les accions 
per recuperar el castell i garantir l’aturada de 
la seva degradació.|

Avenços en la redacció del 
Pla director del castell

L’Ajuntament ha convocat un concurs d’ide-
es per donar un nou aire i estètica a la maque-
tació del butlletí d’informació municipal Mon-
tornès Viu. El concurs, que és obert a persones 
majors de 16 anys, està dotat amb dos premis: 
un primer de 1.500 € i un segon de 500 €. Els 
terminis i bases de la convocatòria es poden 
consultar a www.montornes.cat. |

Concurs d’idees per renovar 
la imatge del Montornès Viu

el drac ceballOt a les festes de sant sadurní

JA
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El triatló clou la temporada en po-
sitiu. El club ha estat present, per pri-
mera vegada, en la Lliga espanyola i 
ha participat en totes les competicions 
de la Catalana. L’equip masculí ha estat 
segon d’un total de 96, mentre que el 
femení és el 26 de 46.

El karate, lluitant entre els millors. 
Set karateques del Montornès partici-
pen, aquest mes, en el Campionat d’Es-
panya Cadet, Junior i Sots-21. Naiara 
Moreno lluitarà al desembre en la fase 
final de la Lliga Nacional Sènior.

El Club d’Escacs continua movent 
peça. Ismael Molano s’ha proclamat 
Campió del 21è Corsican Chess Circuit. 
El jove Alex Villa ha guanyat el XIX Tor-
neig Infantil Fires de Girona.

EN 1 MINUT... 

Gran combinació! El	 22	 d’octubre,	
resistència	BTT	amb	el	Club	Esportiu	
FootLeeee	i	Caminada	contra	el	càn-
cer	de	mama	amb	ADiM. |

El Club d’Atletisme Montornès continua 
compaginant l’organització d’esdeveni-
ments per al foment de l’activitat esportiva i 
la relació social amb l’alta competició. Nova-
ment, més de 3.000 persones han participat 
en la Marxa Popular que organitza l’entitat.

Al costat d’això, els seus esportistes se-
gueixen fent mèrits en totes les categories. 

Nuria Gurri es va proclamar campiona 
en llançament de martell femení en el 54è 
Campionat del Vallès, celebrat a Sabadell al 
mes d’octubre. Ainhoa Punzano i Lidia Gurri, 
van ser setena i novena, respectivament, en 
llançament de disc. 

Albert Caballero va ser subcampió d’Espa-
nya veterà de marató M40 a Palma de Ma-
llorca.

D’altra banda, Ivan Límia ha pujat al més 
alt del podi del Campionat de Catalunya en 
la categoria Master 35 de Curses de Munta-
nya i ha estat quart absolut. |

25 de novembre
Campionat de bitlles i petanca
A les 9 h, al pati de Can Xerracan

XXXVI Cross escolar Sant Sadurní
A les 9 h, al recinte firal

Open de Tennis Sant Sadurní
A les 9 h, a les pistes de tennis municipals

26 de novembre
Open de Tennis Sant Sadurní
A les 9 h, a les pistes de tennis municipals

Presentació Oficial dels equips del Club 
Bàsquet Vila de Montornès
A les 15.30 h, al Pavelló Poliesportiu Les 
Vernedes

29 de novembre
Campionat d’escacs, modalitat simultànies
A les 10 h, a la plaça de Pau Picasso

1 de desembre
XVI Nit de l’esport
A les 20.30 h, a la Carpa Polivalent El Sorralet 

3 de desembre
X Pedalada de muntanya modalitat BTT
A les 9.30 h, al Pavelló Poliesportiu Les 
Vernedes

6 de desembre
Melé oberta al poble
A les 9 h, a les Pistes Municipals de Petanca 

Atletisme: esport per 
gaudir i per competirESPORTS per 

SANT SADURNÍ

al centre, nuria gurri
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El Consell Econòmic i Social

Durant els pròxims dies es farà una primera 

trobada del Consell Econòmic i Social o Consell 

d’Empresa. Aquest vol ser un espai de trobada permanent, d’intercanvi, 

de propostes i de debat entre els diferents actors i agents econòmics 

presents al municipi. Parlem de les empreses, els comerços, les entitats 

empresarials, els sindicats o els grups polítics.

Montornès encara té un atur elevat del 14,5%, hi ha empreses que es 

consoliden i aposten per noves inversions, d’altres negocis que arriben, 

etc., per això aquest espai és més necessari que mai.

Aquesta taula de treball tindrà tres eixos principals. El primer és l’ocu-

pació i la formació professional i professionalitzadora, en què es podrà 

aprofundir sobre les necessitats de les empreses, les ofertes formatives i 

sobre com apostar per una ocupació de qualitat i de km 0. Un segon eix 

serà cercar més col·laboracions entre les empreses locals, una proximi-

tat més gran entre empresa i comerç local, i exportar el potencial de la 

zona industrial de Montornès. I el  tercer estarà orientat als aspectes del 

territori, com són la conservació i manteniment dels polígons industrials, 

la mobilitat o les qüestions mediambientals.

Volem marcar una estratègia conjunta per millorar la capacitat 

econòmica del municipi, millorant  l’ocupabilitat del veïnat que encara 

es troba en situació d’atur i apropar-los a l’empresa local, però també 

volem que l’empresa se senti vinculada al municipi on està instal·lada. 

Aquests són compromisos i objectius del PAM 2015-2019.

Cambiar el rumbo

Las elecciones autonómicas en Catalunya del 

21 de diciembre abren un nuevo horizonte, una nueva oportunidad pa-

ra que los y las catalanas, esta vez todos y todas, esta vez con garantías, 

expresemos nuestra opinión sobre nuestro futuro.

Es un reto importante para las formaciones políticas que acudan a 

estos comicios, ya que deberán garantizar su capacidad para negociar, 

su voluntad de ofrecer soluciones en lugar de generar más problemas y 

su proyecto de futuro para nuestro país.

Desde el Partit dels socialistas de Catalunya, como ya sabéis abogamos 

por una solución federal con la fórmula de negociación, acuerdo y cambio. 

Estamos seguros de que seremos capaces de encontrar una fórmula que 

cohesione de nuevo a la sociedad catalana y garantice la convivencia.

Tampoco podemos olvidar que en estas elecciones no solo elegimos 

una solución al tema territorial, sino que también debemos elegir un 

gobierno que impulse la justicia social, la creación de empleo, la mejora 

de la sanidad y otros aspectos sociales que son mucho más importantes 

en nuestro día a día.

Os animamos a participar masivamente en estas próximas elecciones 

para conseguir que las mejoras sociales vuelvan a ser la prioridad en 

nuestra agenda política.

Configuremos entre todos y todas un gobierno que sea capaz de 

conseguir nuestras aspiraciones desde el diálogo y el respeto a todas las 

opciones y opiniones, sabiendo que la diversidad y la pluralidad son lo 

que hacen de nuestra tierra un gran país. 

L’estat desbocat contra la República

El president Companys, després de guanyar les 

eleccions del març del 1936 que restablien la Generalitat de Catalunya, 

va pronunciar «tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a gua-

nyar». Més de 81 anys després, les seves paraules tornen a ser vàlides. Ens 

trobem amb les nostres institucions arrasades, el nostre govern legítim 

empresonat i els nostres drets fonamentals, com la llibertat d’expressió o 

la representació política, vulnerats.

Alguns diran que els independentistes ens ho hem buscat, que hem 

atiat la bèstia votant i proclamant la nostra República. Afegiran que 

el que ha passat només és que s’ha restablert l’ordre i la llei. Caldria 

preguntar a aquesta gent quina classe de democràcia és aquella que té 

presos polítics, aquella que prohibeix votar i aquella que il·legalitza posi-

cionaments ideològics contraris. Caldria preguntar a aquesta gent quina 

classe de imperio de la ley és aquell que permet vulnerar la Constitució, 

l’Estatut i els drets fonamentals per lluitar contra els seus rivals polítics.

El seguidisme de l’autoritarisme neofranquista del PP per part del 

PSOE i la intervenció colonial a Catalunya evidencia la fallida de l’estat 

espanyol. Quan l’única defensa és la violència, el règim policial i la 

repressió, un estat ha perdut el seu sentit.

Des d’ERC, mai no hem defallit i no ho farem ara. Farem tot allò que 

estigui al nostre abast per derrotar democràticament i pacífica aquells 

que malmeten la nostra jove República. Dempeus, amb determinació i 

fins a la victòria!

¿Cuál es el factor común?

El cuento independentista se mueve en un grado tan 

superlativo que cualquier hecho que se les escapa es 

convertido en un reto propio de quien piensa convertirse en el centro de 

la Vía Láctea. El cuento que nos lleva al paraíso debería estar a punto 

de contentar incluso a nuestro propio alcalde, puesto que esos “bancos” 

que forman el “malísimo sistema de economía global” que tanto 

detestan los amigos de Podemos, ha lanzado una rápida búsqueda 

en el mapa de la “salida de emergencia”. Nos gustaría saber, pero lo 

comprendemos, por qué nadie certifica la cantidad de depósitos que 

han salido de Cataluña. Mientras tanto el próximo jueves, el gobierno 

del partido de los “mil nombres”, que sigue nuestro alcalde, aprobará las 

ordenanzas que son cómplices de las políticas separatistas del gobierno 

autonómico. Y ¿por qué decimos esto? Pues porque nuestros impuestos 

locales van a ser destinados a pagar obligaciones que deberían pagarse 

con impuestos de la Generalitat (como es la educación primaria) sin 

entrar en detalles de otras  ayudas y subvenciones que se otorgan bajo el 

prisma de un absoluto partidismo. Para los vecinos de Montornés, por el 

contrario, cada vez más impuestos. El servicio de aguas es cada vez más 

caro. Los pensionistas que ahorran en consumo, porque no tienen otro 

remedio, son sospechosos de no consumir lo suficiente para cubrir unos 

gastos mínimos de un consorcio del que sólo el alcalde ve sus beneficios. 

¿Qué hay en común? Cuentos sin cuentas.
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Posicionament del PDeCat respecte als úl-
tims esdeveniments

L’acord entre el PP, PSOE i Ciudadanos per a la suspensió 

de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític 

la resposta de l’estat espanyol es basa en la retallada de drets. L’aplicació de 

l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida l’autonomia catalana i és 

una resposta repressiva que ataca frontalment els drets fonamentals de la 

ciutadania. La censura d’Internet, dels mitjans de comunicació, la violació 

del secret postal, les detencions de càrrecs públics, les querelles i els processos 

judicials contra el legítim govern, la citació de més de 700 alcaldes i alcaldes-

ses, la brutal violència exercida contra població pacífica, la presó incondi-

cional i sense fiança de part del Govern i dels presidents de la Assemblea i 

Òmnium... Per tot això, rebutgem l’aplicació de les mesures excepcionals 

derivades de l’activació de l’article 155 i demanem que es desactivin dites 

mesures. Condemnem la violència injustificada contra els veïns i veïnes dels 

nostres pobles i ciutats, així com també reconeixem i agraïm a les persones 

que, amb una actitud de valentia i civisme pacífic, el passat 1 d’ octubre van 

defensar les urnes a la porta de l’Institut Vinyes Velles, moltes gràcies. Per 

últim condemnen la decisió de la jutgessa de l’Audiència Nacional de l’Estat 

espanyol de declarar presó sense fiança per a part del Govern i per a Jordi 

Sánchez i Jordi Cuixart. És absolutament intolerable que en democràcia es 

privi de llibertat a les persones per les seves idees polítiques i per organitzar 

manifestacions pacifiques, i sobretot demanem que la convivència demo-

cràtica i pacífica continuï sent  l’objectiu primordial. 
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Democracia con respeto

España es una democracia consolidada en la que rige 

el Estado de Derecho, con todas sus garantías. Bajo la 

Constitución de 1978, España ha gozado del mayor periodo de concor-

dia y de bienestar de su historia, siendo un referente en Europa. De todo 

ello ha participado Catalunya, como región rica y próspera que goza, 

dentro del Estado ampliamente descentralizado, de un elevado grado 

de autonomía política y de autogobierno.

Ninguna democracia consolidada puede aceptar un desafío a su 

ordenamiento constitucional y a su integridad territorial que busca 

imponer por la fuerza un proyecto de ruptura.

En una comunidad internacional donde impera el Estado de Derecho, 

no es aceptable el atropello antidemocrático de unos pocos, que ignoran 

los derechos de los demás y trastocan unilateralmente los principios y va-

lores que rigen la convivencia democrática en una sociedad avanzada.

Montornés ha sido siempre un pueblo plural donde convivimos perso-

nas que defendemos diferentes ideas. Creo que es imprescindible mantener 

este respeto a la pluralidad de todos para reafirmar una buena conviven-

cia, siento que hay temas que en vez de solucionar los problemas de toda 

la ciudadanía, se colocan fuera de contexto produciendo un hastío hacia 

la política que no debería ser así. Instar al Gobierno Local para que profun-

dice en las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro 

municipio (paro, seguridad, etc.) y mirar que sea su prioridad poniéndolo 

por delante de cualquier reivindicación que no sea procedente.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 16 de novembre |
6è Cicle de xerrades per a famílies
“Ciberassetjament i comunicació 
adequada per a adolescents en l’entorn 
2.0”. A les 18 h, a la Sala Parroquial de Sant 
Sadurní

FESTES DE TARDOR
| 18 de novembre |
Celebrem el DUDI (Dia Universal dels 
Drets dels Infants). A les 10.30 h, a la pl. 
de Pau Picasso

| 19 de novembre |
Festivitat de Santa Cecília. A les 11.30 h, 
a la Carpa Polivalent El Sorralet

| 25 de novembre |
Sortida al refugi antiaeri de Ca l’Arnau
A les 10 h, al Casal de Cultura
XXX Aniversari del Centro Cultural 
Andaluz. A les 12 h, al Centro Cultural 
Andaluz
Festa del barri de Can Parera 
“Montornès solidari”. A les 16 h, a la 
Carpa Polivalent El Sorralet 
IX Pakito’s Fest. A les 23 h, a la Masia de 
Can Masferrer

| 26 de novembre |
Concurs de fotografia: Ral·li fotogràfic. 
A les 9.30 h, al Casal de la Gent Gran 
Centre

Concert de Sant Sadurní de la Coral 
La Lira. A les 19 h, a l’Església de Sant 
Sadurní
El joc del Llop. A les 19 h, al Centro 
Cultural Andaluz

| 28 de novembre |
Lliurament dels premis de 
reconeixement a entitats 
socioculturals. A les 19 h, a l’Hotel 
d’entitats

| 29 de novembre |
Sardanes amb la cobla Ciutat de 
Girona. A les 12 h, al pati de l’Església de 
Sant Sadurní
22a Paella popular de Sant Sadurní.  A 
les 13 h, a la pl. de Pau Picasso
Espectacle Riallades amb a companyia 
El pot petit. A les 17 h, a la pl. de Pau 
Picasso
Aplec de Sant Sadurní. A les 18.30 h, 
cercavila amb el drac Ceballot. Sortida 
a la pl. de la Font. A les 19 h, concert de 
l’aplec a l’església

| 30 de novembre |
Lliurament del VII Premi Font de Santa 
Caterina de Microcontes. A les 18.30 h, 
a l’Espai Cultural Montbarri

| 2 de desembre |
Un tomb per la història de Montornès.  
A les 11 h, a la pl. de Pintor Mir

Correfoc de Sant Sadurní. A les 18 h, a 
la pl. de Pau PIcasso

| 3 de desembre |
Plantada i cercavila de Sant Sadurní. A 
les 11 h, a la pl. de Joaquim Mir

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 26 de novembre | 
La cotilla desenmalahostiada i Paco 
Jones y la ruta del bacalao
Teatre amateur. A les 18 h.
| 2 de desembre |
Veus amb el Cor Infantil Amics de la Unió 
Música i teatre. A les 20 h.
| 3 de desembre |
La Filomena va al riu amb Pengim-
Penjam titelles. Per als més petits. A les 
11.30 i a les 12.15 h.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
| 21 de novembre |
Presentació de la Taula per la igualtat
A les 18 h, a l’Hotel d’Entitats

| 25 de novembre |
Teatre: 4 minuts, 12 segons a càrrec de 
Versus Teatre. A les 20 h, a l’Espai Cultural 
Montbarri 

EXPOSICIONS
Any Bertrana
Del 9 al 23 de novembre al Casal de Cultura

“Imatges per pensar” 
Del 13 al 30 de novembre 
a l’Espai Cultural 
Montbarri
Mostra de costura artesana
28 i 29 de novembre al Casal de la Gent 
Gran Centre
“Euroafricans. Gènere i 
desenvolupament” 
De l’1 al 31 de desembre a l’Espai Cultural 
Montbarri

LA BIBLIOTECA
| 16 de novembre |
Club de lectura fàcil en català: “El 
secret”.  A les 9.30 h 
| 17 de novembre |
Tertúlia de memòria històrica.  A les 
16 h
| 22 de novembre |
Hora del conte menuda: “El dolç 
despertar”. A les 17.30 h
| 24 de novembre |
Tertúlia de poesia. A les 18 h

MONS OBSERVANS
| 19 de novembre |
Conferència: Campanya d’excavacions 
2017, a les 11 h
Visites teatralitzades, a les 11 i 12.30 h 
Taller: Ciència amb toga, a les 12 h
Informació i inscripcions: 
www.monsobservans.cat




