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Aquest mes d’abril es reprenen les obres de reforma del Teatre Municipal 
després de les modificacions que s’hi han dut a terme per millorar-lo i so-
lucionar els problemes estructurals que es van detectar en la fase d’ender-
roc, ara fa prop d’un any.

Les solucions tècniques permetran obtenir més espai al soterrani i ampliar 
el ventall d’usos possibles. També s’han modificat qüestions com l’acústica 
i la façana principal que milloraran la relació de l’equipament amb el seu 
entorn més proper.

Un projecte modificat i millorat 
per al Teatre Municipal
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Per fi es reprenen les obres de reforma del Teatre Municipal i és el moment de 

donar explicacions i demanar disculpes pel retard. Vosaltres mereixeu que us 

aclarim el que ha passat i esperem la vostra comprensió. 

Es va aprovar un projecte, es va treure a concurs públic i es van iniciar les 

obres el setembre de 2016. Un cop iniciats els enderrocs es van detectar uns 

errors importants al projecte no identificats pels redactors. El més important era que es va trobar un 

doble forjat de formigó entre el pis del teatre i l’inferior, motiu pel qual l’alçada del sostre de l’antiga 

discoteca limitava el possible aforament a unes 80 persones i dificultava els usos que podia tenir 

aquest espai.

A partir d’aquí es van estudiar les diverses opcions tècniques que permetessin superar els problemes 

detectats, es va plantejar una possible modificació del projecte i la possibilitat de continuar amb 

les obres amb la mateixa empresa. Finalment, degut a l’envergadura dels canvis necessaris, i per les 

obligacions legals que tenim a l’hora de fer els procediments, no hi va haver més remei que encarregar 

una modificació del projecte a un altre equip redactor, aprovar-lo de nou i tornar a licitar les obres. És 

per tots aquests tràmits que les obres han hagut d’estar tot aquest temps aturades.

Us asseguro que hem dedicat molts esforços i ens hem posat com a primer objectiu que el resultat 

final de la reforma sigui satisfactori perquè tots puguem disposar d’un equipament de qualitat i ben 

equipat. Cal dir també que serà més car que l’anterior, perquè és més complet i hi incorpora impor-

tants millores.

Estem satisfets per les decisions preses, malgrat les dificultats i els patiments, perquè tindrem un 

teatre nou magnífic, millorat al màxim en tots els aspectes tècnics, de sonoritat, d’equipament escènic, 

de confort per al públic, nous camerinos, amb nous accessos per la plaça i nou vestíbul. Aprofitarem 

també per reformar la plaça de Margarida Xirgu.

Però a més podrem disposar d’un espai inferior, el de l’antiga discoteca, amb accés propi des del 

passatge, preparat com a espai per a usos diversos, complementari al teatre, a disposició de totes 

les entitats i amb un aforament per unes 500 persones. Aquest canvi ha estat fonamental en la nova 

proposta.

Reiterem el nostre compromís perquè a partir d’ara tot vagi bé, hi estarem molt a sobre perquè 

es compleixin els terminis i així poder disposar del nou teatre a principis de l’any que ve. Restem a la 

vostra disposició. |
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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En marxa les obres al c. de la Llibertat
Aquest mes d’abril s’han iniciat les 
obres de reurbanització del carrer 
de la Llibertat, una de les principals 
obres urbanístiques incloses en el 
Projecte d’Intervenció Integral de 
Montornès Nord. La primera fase 
dels treballs té una durada prevista 
de quatre mesos i abastarà des del 
Mercat Nuestra Señora del Carmen 
fins al número 8 del carrer. La se-
gona fase durarà deu mesos més i 
s’iniciarà al setembre.

La reurbanització del carrer de la Llibertat, 
juntament amb la renovació que es va fer de 
la plaça del Poble són dues de les principals 
actuacions urbanístiques incloses en el Pro-
jecte d’Intervenció Integral de Montornès 
Nord.

El fet que la Generalitat decidís posar el 
punt final a la darrera pròrroga dels ajuts de 
la Llei de barris al juny d’aquest any fa que 
només una part del projecte del carrer de la 
Llibertat pugui ser subvencionat.   

Entre les millores que es duran a terme hi 
ha la substitució del paviment i de l’enllume-
nat, la creació d’una nova canalització per a 
la xarxa de clavegueram, el soterrament de 
part de la xarxa de baixa tensió, la substitu-
ció parcial de la xarxa de subministrament 
d’aigua, l’enjardinament de la zona i la dota-
ció de mobiliari urbà.

Vista de les obres

Plànol de les afectacions en els accessos i l’aParcament

Les obres van a càrrec de l’empresa Her-
cal Diggers, SL. L’import d’adjudicació és de 
2.290.251,10 € (IVA inclòs) i la durada total, 
de 14 mesos. Els treballs es desenvolupa-
ran en dues fases. La primera té una durada 
prevista de 4 mesos i es va posar en marxa 
el 3 d’abril. La segona, començarà al setem-
bre.

Mentre durin les obres el carrer romandrà 
tancat al trànsit i hi haurà restriccions en els 
accessos i l’aparcament. |
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BrEus

El Reglament de participació 
ciutadana, a debat

Xerrada a càrrec de l’esPecialista en ParticiPació Quim brugué 

L’Ajuntament treballa des de fa uns mesos en 
l’actualització del Reglament de participació 
ciutadana vigent des de l’any 2002. Aquest 
mes s’ha obert el procés a les entitats i a la ciu-
tadania amb una xerrada i un taller participatiu 
per elaborar i recollir les propostes del veïnat. |

Segon cicle d’educació infantil, educació pri-
mària i educació secundària obligatòria.
Del 13 al 24 d’abril

Llar d’Infants Pública El Lledoner
Del 2 a l’11 de maig

Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de 
Teatre 
Del 2 al 18 de maig

Pla de Transició al Treball (PTT).
Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i sol-
dadura.
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.
Del 14 al 25 de maig

Preinscripcions Educació 
Curs 2018 - 2019

Llars més accessibles, també per a 
joves amb dificultats funcionals

Durant els darrers mesos l’Ajun-
tament ha enllestit arranjaments a 
10 habitatges de persones del poble 
amb problemes de mobilitat. El pro-
jecte, adreçat inicialment a persones 
grans i, puntualment, a famílies en 
situació de precarietat, s’ha fet ex-
tensiu a domicilis de joves amb difi-
cultats funcionals.

Ja fa vuit anys que el departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament, amb el suport de la 
Diputació, duu a terme actuacions per millo-
rar l’autonomia a la llar de les persones amb 

dificultats. En principi, el projecte s’adreçava de 
forma exclusiva a persones grans dependents 
o amb problemes de mobilitat. Els darrers 
anys, però, ja s’han fet actuacions puntuals en 
domicilis de famílies en situació de precarietat 
i darrerament, també, a les llars de joves amb 
discapacitats funcionals.

La major part de les adaptacions es duen a 
terme als banys, substituint les banyeres per 
plats plans i afegint agafadors i altres elements 
d’ajuda. La inversió ha estat de 3.097’82 €, el 
80% dels quals ha anat a càrrec de la Diputació.

Des de la posada en marxa del programa 
s’han arranjat un total de 41 habitatges. |

l’abans i el desPrés d’un dels treballs realitzats
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Menys famílies necessiten el pla
de distribució d’aliments

Un centenar de famílies amb greus 
dificultats econòmiques continua-
ran rebent l’any 2018, de manera 
mensual, un lot personalitzat amb 
aliments frescos. Enguany, el nom-
bre de famílies vinculades al projec-
te s’ha reduït en 60 respecte 2017. 

L’Ajuntament, la Unió de Botiguers, Volumont 
i Cáritas de Montornès han renovat la seva 
col·laboració en la distribució d’aliments fres-
cos per a famílies en situació de vulnerabilitat. 

Des de l’any 2013, el Consistori i les entitats 
han sumat esforços per millorar la dieta d’in-
fants i adults de famílies sense prou recursos 
amb productes bàsics com ara carn, peix, frui-
ta, ous i verdura. L’objectiu és complementar 

els productes de consum no immediat que ja 
distribueix Cáritas.

L’Ajuntament destinarà aquest any 44.400 
euros a aquest pla que arribarà a un màxim 
de 100 famílies.

Accions de compromís social
Igual que s’ha fet fins ara, els botiguers apor-
ten els productes a preu de cost i col·laboren 
en la preparació dels lots segons les indica-
cions del departament de Serveis Socials i el 
repartiment va a càrrec de Volumont. Cáritas 
s’ocupa dels aliments secs i d’actuacions ex-
traordinàries, quan és necessari.

Als lots ordinaris que es lliuren mensual-
ment a les famílies, cal afegir alguns extres, 
com els de Nadal. |

La consulta duta a terme per l’Ajuntament en-
tre el veïnat del barri de Can Parera ha donat 
com a resultat el manteniment del sentit únic 
de circulació al tram del carrer de Can Parera 
que enllaça amb el carrer dels Castanyers. 

Es proposava el doble sentit en aquest tram 
com a opció per millorar la mobilitat i l’accés 
a l’aparcament provisional habilitat a tocar del 
Camí Fluvial, mentre durin les obres de cons-
trucció de l’Escola Palau d’Ametlla.

A la convocatòria hi podia participar el ve-
ïnat dels 210 habitatges que conformen el 
barri de Can Parera. Es va desenvolupar entre 
el 20 de febrer i el 9 de març. Es van recollir 
68 vots, la qual cosa significa un 32% de par-
ticipació.

El resultat final va ser de 41 vots (60%) a fa-
vor de mantenir el sentit únic i de 27 (40%) a 
favor de convertir el tram en una via de doble 
sentit. |

El carrer de Can Parera 
mantindrà el sentit únic 
de circulació

PreParació dels lots a can Xerracan

carrer de can Parera i confluència amb el carrer dels 
castanyers
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Personal de l’ajuntament Va ParticiPar en la camPanya “a la 
feina fem salut, Pugem escales

Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Fí-
sica (DMAF), el departament municipal de 
Salut i el CEM Les Vernedes van organitzar ac-
tivitats especials per promoure l’exercici físic.

El CEM Les Vernedes va fer una promoció 
especial del 100% de descompte en la matrí-
cula i va preparar per als usuaris del complex 
reptes com ara córrer o caminar a la cinta du-
rant 10 minuts, fer el màxim nombre de repe-
ticions en el circuit de la sala SGT o nedar a 
la piscina durant 5 minuts. També es va fer el 
sorteig de dos pulsímetres.

La resposta va ser força positiva i més im-
portant que l’any passat. Un total de 68 perso-
nes van nedar a la piscina, 21 van fer el circuit 
SGT i 11 van córrer a la cinta.

Per la seva banda, l’Ajuntament es va sumar 
a la campanya de la Generalitat “+actius i acti-
ves cada dia i també a la feina” i va anunciar la 
instal·lació de rètols a diversos edificis munici-
pals per recomanar l’ús de les escales. |

Moure’s més per tenir 
una vida saludable

Empresaris i alcaldes parlen dels polígons industrials.  Una vintena d’empresaris del 
Baix Vallès van traslladar, fa unes setmanes en una trobada a Mollet, les seves inquietuds 
sobre les zones industrials als alcaldes de Montornès, Mollet, Sant Fost, Martorelles i al ti-
nent d’alcalde de Montmeló.  |

Els participants en el programa “Endavant Jove!” visiten l’entorn productiu.  Els joves 
han conegut ocupacions del sector de la jardineria i l’horticultura a Pàmies Hortícoles SL, 
AREA “La Kosturica” i l’Associació per a la protecció del bosc “El Vergell de las “Hadas”.  |

Visita a l’emPresa familiar Pàmies Hortícoles
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La Policia farà controls sancionadors 
per evitar l’excés de velocitat

la columna dE l’Entitat

Desde la refundación del club en el año 
1987 de los cinco equipos de futbol sala 
del pueblo, hemos tenido un largo recor-
rido. Cinco años estando en la élite del 
futbol sala y ante la posible desaparición 
del club, un grupo de personas decidió 
que los niños tenían que hacer futbol sala, 
y preparó un equipo alevín que a poste-
riori dio sus frutos deportivos con varios 
ascensos.

El club, después de varios cambios de 
presidente, y su actual Junta, fue en el año 
2009 aproximadamente cuando decidió 
apostar claramente por la base en sus 
diferentes categorías para que los niños 
y niñas pudieran practicar su deporte fa-
vorito. 

Desde hace varios años mantenemos 
un convenio de colaboración con el club 
decano del futbol sala español FS Indus-
trias García que permite a toda la masa 
social del club disfrutar de varios actos 
presenciales de los jugadores profesiona-
les del club de Santa Coloma.

Nuestra entidad forma a niños y niñas 
desde los 4 años con la finalidad de trans-
mitir a través del deporte los valores edu-
cativos en el día a día para mejorar su 
formación. En la actualidad contamos con 
125 niños, niñas y sénior, y esta tempora-
da tenemos asegurados varios ascensos 
de categoría.

Desde la pasada temporada contamos 
con el 100% de nuestros entrenadores ti-
tulados por la FCF y trabajamos para me-
jorar, temporada tras temporada, nuestra 
metodología de trabajo enfocada a todos 
los equipos del club. |

A.E. Montornès Futbol Sala

Futbol Sala, respeto y 
compromiso

Les dades recollides pel radar peda-
gògic aconsellen mesures dissuassi-
ves per tal de disminuir la velocitat 
dels vehicles que circulen per Mon-
tornes i augmentar la seguretat. Du-
rant el primer mes de prova del dis-
positiu es va registrar una punta de 
145 Km/h a la BV-5001 en un tram 
limitat a 50 Km/h.

La Policia Local ha fet un estudi de les dades 
recollides pel radar pedagògic que, des de 
l’octubre de 2017, s’ha anat ubicant a diversos 
punts del municipi. Tot i que els resultats es 
valoren positivament en línies generals, s’ha 
observat que la mitja percentual registrada és 
elevada i ha arribat, excepcionalment, a pun-
tes de fins a 145 Km/h en un tram limitat a 50 
Km/h. És el cas de la BV-5001 al seu pas per 

Can Vilaró on també es va registrar a l’octubre 
una altra punta de 137 Km/h.

Al novembre es va detectar una màxima de 
120 Km/h a l’avinguda d’Ernest Lluch i de 71 
Km/h al carrer del Molí, on la velocitat està li-
mitada a 40 Km/h.

Davant d’aquesta situació, la Policia Local 
ha decidit posar en marxa mesures dissuas-
sives amb controls de velocitat, en aquest 
cas de caràcter sancionador, per detectar i 
denunciar els casos que puguin constituir un 
risc greu per a la resta d’usuaris de les vies. 

L’excés de velocitat no només pot compor-
tar multes i la disminució de punts o la retirada 
temporal del permís de conduir. El Codi Penal 
recull penes que poden arribar als 6 mesos de 
presó si se supera en més de 60 Km/h la veloci-
tat reglamentària en vies urbanes o en més de 
80 Km/h la de les vies interurbanes. |

L’Escola Mogent: escola verda compromesa amb el medi ambient.  Més d’un centenar 
d’alumnes de l’Escola Mogent van participar a finals de març en una acció de neteja i reci-
clatge al bosc del turó del Pedró.  |

durant l’actiVitat es Van recollir i classificar a l’entorn de 120 Kg de deiXalles
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Un edifici nascut per a la 
música i el ball 

El Teatre Municipal, un projecte millorat i amb més espai per a usos ciutadans
Les obres de reforma del Teatre Municipal es reprendran 
a final del mes d’abril. Problemes estructurals que es van 
detectar en la fase d’enderroc, ara fa prop d’un any, van 
obligar l’Ajuntament a aturar els treballs i a modificar el 
projecte inicial. 
Es van introduir solucions tècniques que han proporcionat 

millores per obtenir més espai i obrir un ventall més ampli 
d’usos possibles, així com elements per afavorir la convi-
vència entre l’equipament i el seu entorn més proper. 
L’empresa Arcadi Pla és l’encarregada de dur a terme la 
remodelació per un import d’1.717.316,62 €. La durada 
prevista de les obres serà de nou mesos.

La història del teatre començava al març de 1967 quan dos 
propietaris, Joan Civit i Josep Auferil, van sol·licitar a l’Ajun-
tament llicència d’obra per construir un edifici “destinado a 
discoteca en planta sótano y sala de baile en planta baja”, 
que se situaria al costat del cinema Montserrat que s’estava 
construint. 

La tramitació del permís es va endarrerir en el temps. Els 
promotors van presentar un nou projecte a finals del 1971 i 
no es van començar les obres fins al 1972.

El complex privat de cinema, discoteca i sala de ball va 
funcionar amb alts i baixos fins l’any 1992 quan es va en-
derrocar el cinema. En el solar resultant, a partir de 1994, 
es van aixecar blocs de pisos i, des d’aleshores i gràcies a 
la reglamentació urbanística, l’Ajuntament va passar a ser 
propietari de l’actual plaça de Margarida Xirgú i de l’edifici 
de discoteca i sala de ball, que després es va convertir en el 
teatre municipal. |

Visualització del futur teatre des de la rambla de sant sadurní

esquema de la façana remodelada Vista des de la plaça margarida Xirgú

Plànol de la Planta baixa

Plànol de la Planta soterrani

Plànol de secció de la façana lateral

En les feines prèvies d’enderroc, que formaven 
part del projecte inicial de la remodelació del 
Teatre Municipal, es va detectar l’existència 
d’un doble forjat al sòl de l’edifici que reduïa 
considerablement l’alçada de la planta soterra-
ni (l’antiga discoteca Stopping) i limitava l’afo-
rament i les possibilitats d’usos polivalents del 
nou equipament.

El projecte definitiu ha resolt la deficièn-
cia substituint el forjat doble per un de sol. 
D’aquesta manera, s’ha aconseguit alçada en la 
planta soterrani, la qual cosa ha permès ampliar 
l’aforament de l’espai a 500 persones, i incorpo-
rar obertures per a una il·luminació i ventilació 
naturals. Tot plegat ha afavorit la polivalència 
de la sala.

La planta baixa (sobre el soterrani) acull l’es-
cenari i el pati de butaques amb una grada re-
tràctil, i els camerinos.

Millores a l’accés principal i en l’acústica
El replantejament del projecte ha servit també 
per modificar el vestíbul de l’entrada al teatre, 
que estarà situada a la banda de la plaça de 
Margarida Xirgú. En el projecte definitiu s’ha re-
duït l’alçada de la construcciów amb l’objectiu 
de minimitzar l’impacte visual, així com les pos-
sibles interferències en les vistes dels balcons 
dels edificis més propers.

Una altra de les qüestions que s’ha revisat ha 
estat l’acústica interior que s’ha millorat en dos 
sentits: per garantir la qualitat del so de les actu-
acions i dels concerts, i per limitar les emissions 
a l’exterior i evitar molèsties al veïnat de la zona. |

Vista del cinema i el teatre, el 3 noVembre de 1978, mentre es feien les obres de cons-
trucció de l’aulari del carrer de sant isidre. ammV. exPedient cx. 848.
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Ens trobem immersos en l’Any Fabra. L’agost de 
2017 el Govern de Catalunya va acordar que, 
per celebrar els 150 anys del naixement del 
lingüista i gramàtic català més il·lustre i els 100 
de la publicació de la Gramàtica catalana, l’any 
2018 seria l’Any Fabra. Per aquest motiu des de 
principis d’any s’estan organitzant arreu del ter-
ritori català nombroses activitats en memòria i 
reconeixement de la figura de  Pompeu Fabra 
(1868-1948), autor de la normativa ortogràfica, 
gramatical i lèxica del català, el científic brillant, 
que va codificar i modernitzar la llengua i la va 
fer apta per als diversos estils i funcions. 

Des de la Direcció General de Política Lingüís-
tica s’ha convidat les institucions, les entitats i el 
conjunt de la societat civil del país a compartir 
col·lectivament la celebració de l’Any Fabra amb 
actes de reconeixement cap al mestre i la seva 
obra, i que alhora siguin una mostra de la vita-
litat de la llengua i de la seva projecció cap al 
futur.

Pompeu Fabra és una de les personalitats 
més importants de la Catalunya del segle XX, 
perquè va realitzar una obra d’abast col·lectiu a 
la qual es va adherir tot el país: va convertir la 
llengua catalana en llengua nacional adaptant-
la a les exigències del món contemporani, sen-
se complexos ni sentiment d’inferioritat i fent-la  

una dE català, si us plau!

L’adjectiu “precís” significa “exacte, no equ-
ívoc”. Per tant, són correctes frases com 
“Aquest rellotge és molt precís, no s’avan-
ça mai” o “En Carles té idees precises”.

En canvi, no l’hem d’utilitzar per ex-
pressar obligació o necessitat. Una frase 
com  “És precís portar una còpia com-
pulsada del certificat” és incorrecta, cal-
dria utilitzar expressions d’obligació amb 
“caldre” “haver de” o “ser necessari”: “Cal / 
S’ha de / És necessari portar una còpia 
compulsada del certificat”

De la mateixa manera, el verb “precisar” 
significa “determinar amb precisió”, però no 
és sinònim de “necessitar” o “caldre”. Una fra-
se com “Encara no s’ha precisat la data de 
l’assemblea” és correcta, però una com “Es 
precisa oficiala de perruqueria” , no. |

Recomanacions 
Any Pompeu Fabra

Millorem el català...
parlem de “Precís” i 
“precisar”

útil per a totes les necessitats comunicatives 
d’una societat avançada. 

Amb motiu de l’Any Fabra podem trobar di-
verses novetats editorials: 
• Pompeu Fabra: el menhir i els arbres, de Mònica 

Boixader. Llibre electrònic de Núvol que ens 
transporta als anys d’infantesa i joventut de 
Pompeu Fabra.

• Tant de gust… Senyor Fabra, de Carme Bernal 
i Carme Rubio. Text elaborat en format de 
lectura fàcil que vol acostar alguns aspectes 
de la vida i de l’obra de Pompeu Fabra a les 
persones amb dificultats lectores.

• Pompeu Fabra, l’aventura de la llengua, novel·la 
gràfica amb dibuixos d’Oriol Garcia Quera i 
guió de Gemma Pauné que posa a l’abast de 
tothom la biografia de Fabra. Rafael Dalmau 
Editor i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) editen 
aquesta publicació que també té el suport de 
la Càtedra Pompeu Fabra de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF).

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 

dl., dc. i dv. dE 10 a 13 h / dt. i dj. dE 17 a 19 h

PomPeu fabra, 1933- autor: carles Varela i burcH
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el monument s’Ha ubicat a la Plaça de la rePública

la Portada del llibre

Un equip especialitzat en arqueologia i an-
tropologia duu a terme treballs d’excavació a 
l’espai de la plaça de Pintor Mir més proper a 
l’absis de l’església de Sant Sadurní, en una su-
perfície d’uns 16 m2.

Al març la Brigada Municipal d’obres va 
detectar estructures funeràries i restes òssies 
mentre duia a terme una rasa en aquest punt. 
Immediatament es van aturar els treballs i, 
amb l’assessorament tècnic del Departament 
de Cultura de la Generalitat, es va acordar l’inici 
d’una intervenció arqueològica que permetrà 
documentar les restes i determinar-ne l’anti-
guitat.

L’actuació està dirigida per l’arqueòleg mon-
tornesenc Ferran Díaz i va a càrrec de l’empresa 
ABANS SC.

L’espai de la plaça Joaquim Mir pertany a 
l’antiga sagrera de Montornès, primer nucli po-
blacional a l’època medieval. Tot apunta que 
es tracta d’una zona d’alta expectativa arqueo-
lògica, tenint en compte les troballes fortuïtes 
que ja fa anys s’hi van fer. |

Intervenció 
arqueològica a 
Joaquim Mir

Montornès desaparegut

Un monument a la memòria històrica

El 14 d’abril es va inaugurar a la 
plaça de la República l’escultura 
Memòria històrica, en record dels 
montornesencs morts o desapare-
guts en la Guerra Civil, als camps de 
refugiats i als camps d’extermini del 
nazisme. 

L’escultura és obra de l’artista Josep Plandiura, 
està feta d’acer corten i pesa 200 Kg. El monu-
ment, que fa 3,80 m d’alçada, s’eleva en forma 
de flama com a evocació a l’esforç, la lluita i les 
penalitats que van passar les persones del po-
ble mortes o desapareguts en la Guerra Civil, als 
camps de refugiats i als camps d’extermini, i que 
van permetre una vida millor i un futur esperan-
çador per a les generacions posteriors.

La inauguració de l’escultura es va fer coin-

cidir amb la commemoració del 87è aniversa-
ri de la proclamació de la II República.

Durant l’acte, hi va haver parlaments, entre 
d’altres, de l’alcalde, José A. Montero i de la re-
gidora de Cultura, Helena Ollé. Familiars dels 
homenatjats van llegir la biografia dels tretze 
morts o desapareguts, el nom dels quals figu-
ra en un faristol proper al monument.

L’Associació 14 d’Abril, recuperem memòria 
per recuperar drets, per la seva banda, va in-
tervenir amb una explicació al voltant de la 
sardana republicana.

L’acte va finalitzar a la sala d’exposicions de 
Can Saurina, amb la inauguració de la mos-
tra “Dones del 36”, cedida pel Centre per a la 
Igualtat i Recursos per a les Dones de l’Ajun-
tament de Barcelona. L’exposició es podrà vi-
sitar fins al 28 d’abril. |

Les  escoles visiten l’Ajuntament. Alumnes de 3r de l’Escola Palau d’Ametlla van visitar el 
6 de març la Casa Consistorial. L’alcalde els va fer de guia per les dependències municipals.

Aquest mes s’ha presentat el llibre Montornès 
del Vallès desaparegut. Carrers i paisatges de Ser-
gio Arévalo. El volum és el 38 de la col·lecció 
“Catalunya desapareguda”. Està editat per 
l’Ajuntament i l’editorial Efadós. Es pot trobar a 
les llibreries i a l’estanc. Preu: 22 €  |
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L’esport també es viu en femení

25 anys de Mitja Marató a Montornès

Més d’una setantena de noies a partir de 6 
anys van participar el 8 d’abril en la III Festa 
del bàsquet, organitzada pel Club Bàsquet 
Vila de Montornès per promoure la pràctica 
d’aquest esport entre les noies. A més, l’11 
d’abril el camp de la Zona Esportiva Munici-
pal Les Vernedes va acollir un partit amistós 
entre la selecció femenina de futbol del Vallès 
Oriental en categoria juvenil cadet i l’equip 
juvenil cadet A del RCD Espanyol. Les jugado-
res de l’Espanyol es van imposar a la selecció 
comarcal per 3 a 1. |

Més de 1.800 persones van participar en la 
25a edició de la Mitja Marató de Montornès-
Montmeló-Vilanova-La Roca. Driss Lakhouaja 
del C.A. La Sansi es va imposar per tercera 
vegada en aquesta cursa amb un temps de 
1:10:19. Jessica Bonet del Run4You va vèn-
cer en categoria femenina amb un crono de 
1:27:10. Eloi Cabezas i Núria Carbonell de Club 
Atletisme Montornès van guanyar la cursa 
dels 6 km. El 4 d’abril es va fer el lliurament de 
premis als millors atletes locals i les donaci-
ons a les causes solidàries de la Mitja i la Mini, 
que enguany s’han fet a la Fundació Esclerosi 
Múltiple i a Creu Roja Granollers. A més, l’or-
ganització ha donat 319 kg de menjar a Cári-
tas Montornès, gràcies a les 319 fotografies al 
photocall del “Movimiento Piu”. |

iii festa del bàsQuet organitzada Pel cb Vila de montornès

driss laKHouaja, en el moment d’arribar a la meta

Club Atletisme Montornès al Campio-
nat de Catalunya de 1.000 m. 
• Javier López, 1r en categoria Màster 65
• Miquel Corbera, 1r en categoria sub20
• Silvia Cedillo, 2a en categoria Màster 35

Curses de muntanya. Marató de la Vall 
del Congost
• Eli Gordón, 1a classificada femenina 

Open BTT Girona Kids Cup
• Laia Rodríguez, 1a en categoria  
principiant

Club d’Escacs Montornès al Campio-
nat de Catalunya per Edats
• Àlex Villa, 1r en categoria sub8
• Adahara Carrasco, 3a en categoria sub10

EN 2 MINUTS... 

L’esportista del Club Karate Montornès s’ha 
proclamat subcampiona d’Espanya univer-
sitària en modalitat kumite femení -55 kg. 
Naiara Moreno ha viatjat a Baeza, Jaén, repre-
sentant la Universitat Pompeu Fabra. És el se-
gon any consecutiu que Naiara Moreno puja 
al podi en aquest campionat. L’any passat va 
guanyar l’or en la categoria -61 kg. |

Naiara Moreno, 
subcampiona 
d’Espanya universitària

BrEus
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Pensions dignes per a una vida digna 

Durant els anys de crisi, les classes populars han 

perdut molt poder adquisitiu. La reforma laboral i altres 

mesures ineficaces no han resolt l’alt atur, han fet retallades en serveis públics 

i la valoració de salaris i pensions ha estat gairebé nul·la. A més, l’augment 

de preus i impostos no progressius com l’IVA devalua el nivell de vida de les 

persones amb rendes baixes.

Molts pensionistes han ajudat a sostenir les famílies que quedaven a l’atur 

sense poder cobrir les necessitats més bàsiques.

No són casuals les campanyes d’entitats financeres per fer plans de 

pensions privats, assegurances, mútues, etc. Tot forma part d’una estratègia 

planificada pel PP i C’s amb l’objectiu d’acabar amb l’estat del benestar i amb 

els serveis públics universals que tant han costat d’aconseguir.

El govern central menteix quan diu que el problema és que les persones 

viuen més temps i la pujada del 3% de les pensions prevista afectarà poques 

persones.

Els límits de cotització per a les grans rendes o la precarietat laboral afecten 

els ingressos de la Seguretat Social per fer front al pagament de les pensions. 

El buidada de la guardiola de les pensions i els milions d’euros dedicats als 

rescats bancaris o d’autopistes són un exemple d’aquest model imposat per 

la dreta.

Les persones pensionistes, juntament amb la resta de la societat, seguirem 

organitzant mobilitzacions àmplies i sostingudes en el temps per defensar el 

dret a tenir una pensió digna, una vida digna.

El complex esportiu. Capítol 200 

Quan ens referíem a la dificultat en la gestió 

del complex esportiu, no només parlàvem de viabilitat econòmica sinó 

també de la gestió del dia a dia. Recuperem la gestió, deia el govern, per 

millorar condicions laborals del personal, però la realitat és que neguen 

la compatibilitat a persones que només treballen 12 h setmanals. 

D’altra banda, asseguraven que els usuaris tindrien més serveis a un 

preu competitiu...

La realitat és que el complex esportiu s’ha convertit en un pou sense 

fons. Cada any, l’Ajuntament destina milers d’euros a millorar maqui-

nària, estructura o reformes. Pal·liar aquesta situació, obliga a tenir un 

número d’abonats elevat que permeti l’equilibri i que el dèficit es pugui 

mantenir. A canvi els veïns i veïnes no paguem menys en els abona-

ments i tampoc en les matrícules (sí en les entrades puntuals). Així, 

molta ciutadania es veu en la necessitat d’esperar campanyes de bonifi-

cació per fer la matrícula. I és aquí on es posa de manifest, novament,  la 

incapacitat del govern de fer alguna cosa ben feta. Cues interminables 

de més de quatre hores, una mitjana de 40 minuts per inscripció, defi-

ciència d’un sistema que, tot i que estableix que l’accés al recinte sigui 

pioner, dificulta el tràmit d’inscripció. 

El pitjor, la manca de resposta del personal de l’Ajuntament davant les 

queixes rebudes per telèfon. I sobretot l’actitud de la persona responsable 

del CEM que no va vetllar pels usuaris i només va donar resposta per 

telèfon “si no t’agrada, ja saps...”

Negar que hi ha presos polítics no és 
ser equidistant

El govern municipal d’ICV-EUiA considera que no hi ha presos polítics 

a l’Estat espanyol. És a dir, els Jordis, l’Oriol Junqueras, la Carme Forca-

dell, en Jordi Turull, en Raül Romeva, la Dolors Bassa, el Josep Rull i en 

Quim Forn han comès un delicte, segons ells, per l’organització de l’1O o 

per la declaració d’independència del 27 d’octubre. Mentre els diferents 

sistemes judicials europeus i les interlocutòries del jutge Llarena eviden-

cien la càrrega política dels seus processaments, el govern municipal 

tanca els ulls davant de la realitat que no va bé per als seus interessos 

partidistes.

No només això. Fins i tot parlar-ne és un problema. Així ens ho va 

transmetre l’alcalde, quan vam presentar una moció per demanar 

l’alliberament dels presos polítics per al ple ordinari d’abril. Ens va dir que 

aquesta qüestió podia generar un “malestar comunitari”, ja que la majo-

ria social de Montornès no està a favor de la independència. En aquest 

assumpte l’alcalde ens va dir que hem d’emprar la “llibertat d’expressió 

amb delicadesa”.

La consideració del govern municipal és que els llaços grocs signifi-

quen quelcom més que l’alliberament dels presos polítics. Fan pudor de 

secessió. Per això, han decidit retirar tots els que apareguin als equipa-

ments municipals. S’equivoquen. Demanar l’alliberament dels presos po-

lítics no és una qüestió d’independentisme, sinó de democràcia bàsica, 

de lluitar contra un sistema autoritari repressiu que castiga el dissident, 

vulnerant lleis i drets fonamentals.

Adicción política 

Si alguna característica es propia de las conductas 

adictivas, sin duda, destacaríamos el aumento de la 

tolerancia al componente repetitivo de estos comportamientos. Si se 

nos permite la analogía, podríamos pensar, en el ámbito de la política, 

que esta adicción tiene gran similitud a lo que todos conocemos como  

“afición al poder”. Y ¡menuda afición! .Trabajadores, empresarios, autó-

nomos, comerciantes y profesionales, todos debemos pagar nuestros 

servicios públicos, nuestra sanidad y nuestra educación. Y así lo hacemos, 

como no puede ser de otra manera. Pero lo que no deberíamos pagar 

es la fiesta del despilfarro y adicción al gasto  de la que, nuestro alcalde, 

incluso se permite hacer publicidad como si se tratase de una heroicidad. 

Vayan por delante dos breves apuntes. El primero: después de contar 

mil bondades de la carpa polivalente, el alcalde se prepara para gastar 

el dinero público en un cambio de la cubierta por no haber atendido 

correctamente las funcionalidades que ésta debe cumplir, algo que 

conocen perfectamente los vecinos de la zona porque lo han sufrido en 

primera persona (ruido o “contaminación acústica” ). El segundo: parece 

ser que la ubicación del nuevo colegio de Palau d’Ametlla no era tan 

idónea como nos querían hacer creer. Además, por fin han reconocido 

que en poco tiempo la pirámide de población dibuja un previsible exceso 

de aulas de primaria. Poco les importa. Su poca eficiencia la pagamos los 

demás, publicidad incluida.
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Posicionament del Partit Demòcrata da-
vant dels darrers esdeveniments polítics i 
judicials

- Rebutgem de manera rotunda els empresonaments dictats pel Tribunal 

Suprem i reclamem la posada en llibertat immediata de Jordi Turull, 

Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, així com la resta 

de companys que ja eren a la presó: Oriol Junqueres, Quim Forn, Jordi 

Sànchez i Jordi Cuixart, i reclamem el retorn d’aquells que han hagut 

d’emprendre el camí cap a l’exili: el president Puigdemont, Lluís Puig, 

Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Antoni Comín, Anna Gabriel i Marta Rovira. 

- Denunciem la greu judicialització de la política catalana i la vulneració 

dels nostres drets polítics com a poble. 

- Demanem al poble de Catalunya que es mantingui ferm al costat de 

les nostres institucions i la legítima aspiració política de la independèn-

cia, així com en la defensa dels nostres drets democràtics i nacionals. 

Demanem que qualsevol expressió es realitzi en el marc del respecte, el 

pacifisme i el civisme.        

- Malgrat la indignació d’aquests moments, demanem a tothom que 

aquests sentiments que poden existir, de ràbia i d’impotència, es canalit-

zin amb mentalitat de continuar endavant i amb l’ambició de recupera-

ció de les nostres institucions polítiques.-        

-Les idees i ambicions d’una part majoritària del poble de Catalunya 

continuen dempeus i trobarem la forma de fer-les possibles a través de les 

nostres institucions recuperades i un anhel sense límits de llibertat.
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Recuperación económica ¿Para todos? 

Estamos viviendo una recuperación que no tiene prece-

dentes, y es debido al gran esfuerzo que hemos hecho entre 

todos los españoles y españolas que hemos contribuido a ello, encabeza-

dos por un Gobierno del PP que ha sabido estar a la altura de las peores 

circunstancias que recordamos en nuestro país.

Esto nos lleva a proponer en nuestro Ayuntamiento, que va siendo hora 

de devolver algo de lo que hemos aportado, con una verdadera rebaja 

en los impuestos y como  excepción en nuestro Municipio, sería una 

aportación a quienes han sufrido las consecuencias de una crisis que ha 

destrozado el bienestar de los ciudadanos, Montornés tiene un superávit 

en sus arcas importante, teniendo en cuenta uno de los departamentos 

que ha trabajado sin descanso para el bien de todos como Serveis Socials, 

los apoyemos para que su labor siga teniendo continuidad en el tiempo y 

les dotemos de las herramientas suficientes para hacer un estudio donde 

se pueda buscar la mejor manera para que todos los contribuyentes vean 

premiado su gran esfuerzo, preparando fórmulas en las que nos podamos 

beneficiar de nuestras aportaciones, haciendo llegar a todos los hogares, 

la recuperación.

Si algo caracteriza nuestra buena disposición en cosas cotidianas, es 

estar en la calle escuchando a nuestros conciudadanos, son los que ven 

diariamente esa mejoría, siendo ya una reivindicación histórica de nuestro 

grupo, la bajada de impuestos a todos, esperemos que el equipo actual de 

gobierno de Montornés, quiera entenderlo.
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dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 18 d’abril |

Taller: Elaboració de propostes per al nou 
Reglament de participació ciutadana
A les 18.30 h, a l’Hotel d’entitats
| 20 d’abril |

Xerrada: El colesterol
A les 17 h, al Casal de la Gent Gran Centre
| 27 d’abril |

Espai de Debat Educatiu (EDE)
A les 18.30 h, a l’Hotel d’entitats

SANT JORDI
| 18 d’abril |

El Poema de la vaca. Josep Pedrals 
A les 17.30 h, a la Biblioteca
| 19 d’abril |

Presentació del llibre Montornès del Vallès 
desaparegut, de Sergio Arévalo. 
A les 19.30 h, a Can Saurina
| 20 d’abril |

Nit de revetlla de Sant Jordi 
A les 20 h, a la Biblioteca
| 23 d’abril |

Paradetes de roses, llibres i entitats
De 10 a 20 h, a la plaça de Pau Picasso
XII Marató de contes 
A les 17 h, a la plaça de Pau Picasso
Entrega de premis del concurs Endevina-la! 

A les 17.30 h, a la plaça de Pau Picasso
Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de 
Manresa. A les 17.45 h, a la plaça de Pau Picasso
| 24 d’abril |

Taller de contes: Un Sant Jordi diferent
A les 17.30 h, a la Biblioteca
| 26 d’abril |

XVI Cantata de Sant Jordi: Cantata per una 
tortuga. 
A les 17.30 h, a la Carpa Polivalent El Sorralet

LA BIBLIOTECA
Els dilluns: 
Racó del Voluntariat per la llengua. A les 15.30 h
Taller de costura. A les 17 h
Tàndem. Converses en alemany. A les 18.30 h
Veus amb altaveus. A les 17.30 h 
Els dimarts: 
Tàndem. Converses en anglès. A les 19.15 h
Els dijous: 
Tàndem. Converses en francès. A les 19.15 h 

| 19 d’abril |

Club de lectura fàcil en català: Seda. A les 9.30 h
| 20 d’abril |

Tertúlia de memòria històrica: El temps 
retrobat. A les 15.30 h
Tertúlia juvenil: El llibre dels portals. A les 17.30 h

| 25 d’abril |

Hora del conte menuda: Cuc de 
sol. A les 17.30 h
| 27 d’abril |

Tertúlia de poesia. A les 17 h

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 28 d’abril |

Titelles: La mongetera màgica amb Festuc teatre. 
A les 17.30 h
| 4 de maig |

Teatre social: El millor de tots amb els grups de 
teatre del CI La Peixera. A les 18.30 h
| 12 de maig | 

Teatre còmic: Clochard amb Grappa Teatre. 
A les 20 h. Preu: 5 euros
Reserva de seient i compra d’entrades a 
entrades.montornes.cat

EXPOSICIONS
“Una imatge, mil paraules”
Fins al 19 d’abril a la Biblioteca 
“Pintures de Dionisio Portela”
Fins al 27 d’abril al Casal de Cultura
“Dones del 36”
Fins al 28 d’abril a Can Saurina
Escales d’art “El Montornès d’anys enrere. 
Esports” . Durant el mes d’abril a la Biblioteca




