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Cap a una economia 
més social i solidària

El 9 de juny Montornès va acollir la Fira Social i Solidària, la primera d’aques-
tes característiques que es desenvolupa al municipi. Va servir per posar en 
contacte col·lectius locals interessats a desenvolupar experiències comu-
nitàries amb grups més consolidats en aquest tipus d’iniciatives. 

L’esdeveniment també va posar a l’abast del veïnat productes i serveis 
creats d’acord amb els valors d’aquesta forma d’economia que dona pri-
oritat a les necessitats de les persones per sobre dels guanys i estimula la 
solidaritat i la sostenibilitat.
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L’economia social i solidària, 
l’economia de les persones
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L’economia és aquella pràctica quotidiana que fem per tal de satisfer les nos-

tres necessitats, independentment que hi hagi intercanvi monetari o no. Un 

banc del temps, per exemple, és economia amb intercanvi de temps. 

L’Economia Social i Solidària (ESS) és un model econòmic alternatiu al convencional o capitalista, 

que anteposa el benefici en favor de les persones i les seves necessitats per davant del lucre, defensant 

els valors de la igualtat, la democràcia, el respecte al medi ambient i a les persones.

A dia d’avui hi ha una xarxa molt extensa d’iniciatives impulsades per la ciutadania que la duen a 

terme i que fomenten experiències pràctiques. Estem segurs que a Montornès també n’hi ha entre les 

entitats i el veïnat.

Impulsar l’ESS a Montornès és un dels compromisos que vam adquirir al Pla d’Actuació Municipal 

(PAM), i és per això que portem prop de dos anys treballant en un procés intern que ens ha permès 

diagnosticar de quina manera, amb les polítiques publiques que duem a terme des de l’Ajuntament, 

podem afavorir l’ESS i aplicar-la en el màxim d’àmbits de l’acció municipal.

També hem impulsat i participem de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, que 

agrupa molts pobles i ciutats que comparteixen aquest interès. Aquesta estratègia compartida és clau 

per al seu desplegament i per poder accedir a nous recursos.

Hem definit diverses línies d’actuació per revisar la compra i la contractació pública, el consum 

responsable o l’emprenedoria social, amb especial atenció a l’emprenedoria de la dona i per la dignifi-

cació i visibilització de les tasques d’atenció i cura de les persones.

D’altra banda, gràcies a un recurs de la Diputació de Barcelona, estem impulsant un projecte de vi-

abilitat per a la creació d’una cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús per a famílies del poble, 

al solar municipal del carrer de Vallromanes.

L’objectiu principal és que els veïns i veïnes conegueu com funciona l’Economia Social i Solidaria i 

com us pot ajudar en la vostra vida. Per això dediquem molts esforços a la sensibilització i presentació 

d’aquest model. El passat 9 de juny es va realitzar una fira molt interessant a Montornès

L’ESS és una eina de canvi social i permet reprendre pràctiques comunitàries, de col·laboració entre 

veïns i veïnes, per compartir tasques quotidianes i ajudar-se mútuament. Ens hi posem?

José A. Montero. Alcalde

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

@ajmontornes
Ajmontornes

Ràdio Montornès (91.2 FM)
radio.montornes.cat

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat

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

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

Tel. 93 572 11 70
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Onze comunitats veïnals més reben ajuts 
per rehabilitar els seus edificis 
L’Ajuntament ha concedit aquests 
darrers dies ajuts per un import 
total de 284.793,35 € a 11 comuni-
tats de Montornès Nord destinats 
a la rehabilitació dels seus edifi-
cis. Les subvencions estan incloses 
en l’àmbit d’actuació del Projecte 
d’Intervenció Integral de Montor-
nès Nord. 

Onze comunitats més del barri de Montornès 
Nord es beneficien dels ajuts de la darrera 
convocatòria oberta per l’Ajuntament, en el 
marc de la Llei de barris, perquè puguin fi-
nançar, entre altres coses, l’arranjament de fa-
çanes i cobertes, la millora de l’accessibilitat, 
i, en alguns casos, la instal·lació d’ascensors.

Els ajuts, amb un import de 284.793,93 €, 
cobreixen el 50% del pressupost protegible 
de les obres i el 75%, en cas que hi hagi una 
ordre d’execució de l’Ajuntament per l’exis-
tència d’elements en risc. 

A més, l’Oficina del barri facilita a les comu-
nitats veïnals suport tècnic, assessorament 
jurídic i mediació durant tot el procés de re-
forma.

La rehabilitació d’edificis és una de les prin-
cipals línies d’actuació desenvolupades du-
rant els darrers anys dins del Projecte d’Inter-
venció Integral de Montornès Nord. |

Més de 900.000 € per rehabilitar edificis
En total, 54 comunitats de propietaris s’han 
beneficiat de les cinc convocatòries que 
s’han dut a terme des de 2013. S’hi han de-
dicat 913.092,98 € que han servit per finan-
çar els arranjaments dels elements comuns 
dels edificis.

També s’han realitzat actuacions per reor-
denar les antenes parabòliques instal·lades 
irregularment a les façanes dels edificis. Per a 
aquest tema en concret, s’han atorgat 33.674 
€ en ajuts a un total de 50 escales, de les quals 

47 ja han reordenat les seves instal·lacions. 
Durant el 2018 s’acabaran d’executar les 

actuacions a aquelles escales amb ajuts ator-
gats i es requerirà els infractors que mantin-
guin aparells als balcons i finestres incom-
plint la normativa vigent.

A partir de 2019, la intenció de l’Ajunta-
ment és donar continuïtat i fer extensiu a tot 
el municipi el Programa de rehabilitació dels 
elements comuns dels edificis mitjançant 
una convocatòria anual d’ajuts.

Edifici En procés dE rEhabilitació a la plaça dEl primEr dE maig
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Deu sol·licitants 
opten als cinc pisos 
municipals de lloguer 
per a joves

Un dEls pisos dE llogUEr 

L’Ajuntament ha publicat durant les darreres 
setmanes la llista definitiva de sol·licituds 
que opten als cinc habitatges públics de 
lloguer per a joves. El llistat provisional fet 
públic inicialment recollia 16 sol·licituds de 
les quals només 3 havien pogut ser adme-
ses. Aquest número es va ampliar fins a 10 
després que les persones excloses provisi-
onalment acreditessin que compleixen els 
requisits de la convocatòria.

Tal com estableixen les bases i el regla-
ment, la Mesa de Valoració avalua ara les 
sol·licituds rebudes. Els criteris de puntuació 
inclosos en la convocatòria es fixen en qües-
tions com l’antiguitat al municipi, la franja 
d’ingressos o la continuïtat laboral. També 
es donaran punts extraordinaris en el cas de 
famílies nombroses o monoparentals. |

La Policia Local amb la campanya 
contra el càncer infantil #pelsvalents

Els escuts amb la llegenda #pelsva-
lents es poden adquirir a la Prefec-
tura de la Policia Local amb un do-
natiu de 4 €. Els diners recaptats es 
destinaran íntegrament a l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona, per 
a la construcció del nou Pediatric 
Cancer Center. 

La Policia Local de Montornès s’ha adherit a 
la campanya #pelsvalents que té l’objectiu de 
recaptar fons per al nou Pediatric Cancer Cen-
ter de l’Hospital Sant Joan de Déu. La campa-

nya compta ja amb el suport de més de 80 
policies locals de Catalunya i d’altres indrets 
com Alcúdia (Mallorca) i Almeria.

A Montornès s’han fet 500 escuts brodats 
amb la llegenda #pelsvalents i la simbologia 
de la campanya. Els escuts es poden cosir a 
la roba o enganxar fàcilment gràcies a la cola 
termo adhesiva que duen al dors.

Els distintius es poden adquirir a la Prefectu-
ra de la Policia Local. Properament, s’ha previst 
fer arribar la iniciativa a les famílies a través de 
les escoles i fer-la extensiva també als comer-
ços perquè col·laborin en la distribució. |

EscUt solidari dE la policia local dE montornès #pElsvalEnts
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Cafè Montornès: tres anys de 
compromís amb el comerç just

Representants de la cooperativa CO-
MULACS de Nicaragua, una de les 
productores del Cafè Montornès, han 
visitat el poble darrerament. A més 
d’intercanviar impressions amb re-
presentants de l’Ajuntament s’han 
reunit amb els comerciants per parlar 
de comerç just i explicar-los la situació 
del cooperativisme rural a Nicaragua. 
 
Montornès va rebre la visita el mes de maig de 
dos representants de la cooperativa Augusto 
César Sandino (COMULACS) de Nicaragua, una 
de les entitats que cultiva i comercialitza el cafè 
de comerç just que al poble es ven sota el nom 
de Cafè Montornès.

Després de ser rebuts a l’Ajuntament, es van 

reunir amb els establiments que venen el Cafè 
Montornès i la Unió de Botiguers. A la trobada 
es va parlar de comerç just i de la situació del 
cooperativisme rural a Nicaragua.

Xarxa Cafè Ciutat
Montornès és un dels 13 municipis que formen 
part de la Xarxa Cafè Ciutat impulsada per Alter-
nativa3 i la Fundació Grup Tercer Món, amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. Montornès 
s’hi va adherir l’any 2015.

El projecte pretén fomentar la consciència del 
consum responsable i els principis del comerç 
just amb la comercialització d’un cafè provinent 
de cooperatives de països com Nicaragua i Tan-
zània. Els criteris de distribució i venda mante-
nen l’ètica del comerç just. |

rEprEsEntants dE comUlacs i d’altErnativa3 amb la rEgidora dE coopEració, hElEna ollé

BrEus

El Casal de Cultura proposa onze tallers força 
variats per al mes de juliol. Enguany s’han incre-
mentat les propostes per a la franja de 10 a 15 
anys. Les inscripcions es poden fer fins al 27 de 
juny a través del web entrades.montornes.cat .  |

El Casal de Cultura a l’estiu

Prorrogat fins a final d’any el servei 
mensual d’assessorament per clàu-
sules terra i altres clàusules abusives. 
S’hi pot accedir demanant cita prèvia al 
telèfon 93 572 11 70 ext. 9139 de dilluns 
a divendres de 9 a 15 h

Ajuts de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per al pagament del llo-
guer. Les sol·licituds de la convocatòria 
2018 es poden presentar fins al 29 de 
juny. L’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament dona assistència a les per-
sones interessades.

EN 1 MINUT... 



6 Juny 2018| Notícies |

La mediació com a solució de conflictes, ja des de ben joves. Una cinquantena d’alum-
nes de l’Escola Can Parera i dels instituts Marta Mata i Vinyes Velles han participat el mes de 
juny en la primera Jornada de Mediació Escolar de Montornès. Els estudiants han compartit 
com resolen, amb mediació, els conflictes als seus centres d’ensenyament. |

Talent i qualitat en el VII Concurs de Microcontes infantils i juvenils. Gairebé 100 in-
fants des de P3 a Batxillerat van participar en el VII Concurs de Microcontes infantils i juve-
nils, organitzat per REIR amb el suport de l’Ajuntament. |

Temps de calor, temps 
de casals

casal d’EstiU a l’Escola marinada (2017)

gUanyadors i gUanyadorEs acompanyats pEls rEgidors Jordi dElgado i m. José figUEra, i pEl daniEl JUlià, dirEctor gEnEral dE rEir

Els Casals d’estiu i esportiu ja tenen tot prepa-
rat per donar la benvinguda a infants i joves. 
Les dues propostes reuniran prop de 700 par-
ticipants, més de 90 monitors i quatre joves 
en pràctiques que reforçaran els equips.

A l’igual que en l’edició anterior, els dos 
casals tenen caràcter inclusiu amb activitats 
adaptades, i aquest any amb una desena de 
vetlladors, personal de monitoratge especia-
litzat per als infants amb necessitats educati-
ves especials.

El Casal d’estiu ha incorporat un grup nou 
de 16 joves de 1r i 2n d’ESO amb una progra-
mació específica per a la seva edat. I, per la 
seva banda, el Casal esportiu ha estrenat el 
Casal de pàdel i ofereix tallers que es presen-
ten com un tastet d’activitat esportiva no tan 
tradicional.

També és una novetat la formació prè-
via, impulsada pel departament municipal 
d’Igualtat, que han rebut els monitors i les 
monitores en matèria de prevenció d’actituds 
LGTBfòbiques i masclistes. |
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la columna dE l’Entitat

Con el objetivo de potenciar la convi-
vencia, el civismo y la implicación del ve-
cindario en los programas sociales y cul-
turales del municipio, en noviembre de 
2016 creamos la Comisión de convivencia 
de Montornés Norte. Está formada por 12 
personas que viven o trabajan en el barrio, 
por técnicos/as municipales y el concejal 
del barrio.

Desde noviembre de 2016, nos hemos 
ido reuniendo, una vez al mes, en el Cen-
tro Juvenil Satélite. Hemos debatido so-
bre los principales problemas del barrio, 
sus causas y sus efectos. Se ha hablado 
del paro, de las diferentes costumbres 
que tienen los y las vecinas del barrio, 
del uso del espacio público y de las rela-
ciones de vecindad en las comunidades 
de propietarios. ¡Incluso hemos ido de 
excursión a conocer el barrio de Cerda-
nyola de Mataró!

Hemos organizado un bingo popular en 
la plaza del Pueblo y para el 13 de julio os 
proponemos una tarde de juegos en la calle 
(parchís, dominó, futbolín), para  el día 21 de 
julio, una actividad culinaria con la segunda 
edición del “Tastamons” y cine,  y acabare-
mos el 27 de julio con un Guateque. 

Si estás comprometido con tu barrio y 
crees que la convivencia es responsabili-
dad de todos y todas, te animamos a for-
mar parte de la Comisión. 

¡Os esperamos! |

La Comisión de 
convivencia de 
Montornés Norte sigue 
dando pasitos

Viu i conviu al barri. Ja s’entan jugant els campionats de futbol a diversos espais de Mon-
tornès Nord en el marc del projecte Viu i Conviu al barri. Al juliol hi haurà jocs al carrer, 
“Tastamons”, cinema a la fresca i un “guateque. |

miEmbros dE la comisión dE convivència dE montornés 
nortE

Les veus de La Remençada 
ressonen a Montornès

lEs pagEsEs dE rEmEnça alcEn la vEU

camí dE la batalla

Els actors i lEs actriUs al final dE l’EspEctaclE

primEr EscEnari a la plaça dEls rEmEncEs

la dibUixant pilarín bayés, padrina dE l’Edició d’EngUany



8 9Juny2018| El tema |

RepResentants d’expeRiències d’ess i visitants opinen…

Promocionem l’Econo-

mia Social i Solidària a 

la comarca a partir de 

les propostes existents. També treballem amb per-

sones emprenedores que volen iniciar un projecte 

cooperatiu. Volem posar sobre la taula que hi ha 

iniciatives que responen simplement a les necessi-

tats de les persones. 

Albert Grifell MAyorAlGo
MeMbre de l’Ateneu 
CooperAtiu del VAllès 
orientAl

Acompanyem grups, 

entitats i ajuntaments 

que vulguin impulsar 

l’habitatge cooperatiu 

en cessió d’ús i els oferim suport tècnic perquè 

aquest model es vagi implementant a tot Catalu-

nya. Plantegem un model alternatiu d’accés a la 

vivenda, diferent a la compra i al lloguer, perquè 

no hi hagi una especulació.

Somos un grupo de 

cuatro mujeres de Mon-

tornés que ofrecemos 

servicios de limpieza y 

atención domiciliaria y nos estamos uniendo 

para obtener mejores recursos. Queremos ser 

reconocidas y que nuestro trabajo valga, porque 

está muy mal pagado y tenemos muchos hijos a 

cargo. Por ahora llevamos un mes funcionando. 

lAli DAví borrell
CoordinAdorA de lA 
dinAMo FundACió

DorA Chilo PArDo
representAnt de Mujeres 
unidAs

Ara mateix no visc a 

Montornès, però hi vaig 

viure durant molts anys 

i en els darrers vam 

contractar la llum amb Som Energia. Crec que 

és un model energètic interessant perquè està 

totalment basat en energia verda. Darrera hi ha 

una cooperativa que dona unes garanties que les 

empreses no sempre poden oferir. 

frAnCesC feliu GAsCón
VisitAnt

Representant de Can 

Galbany residencial però 

també, de tant en tant, 

organitzem xerrades, tallers i festes per aportar 

quelcom positiu i transformador a la societat. El que 

més valorem és que som una espècie de tribu, una 

família extensa amb afinitats comuns.

Intento comprar 

productos de comercio 

sobre todo local. En el 

supermercado casi todo 

está empaquetado, mientras que aquí lo sueles 

comprar directo del productor. Son alimentos 

más frescos y normalmente menos manipula-

dos. A veces pagas un poco más pero sabes que 

estás consumiendo una mayor calidad. 

riCArD viDAl MirAs
representAnt de CAn 
GAlbAny

vAnessA AMbrosio 
ÁlvArez 
VisitAnt

Quina és la teva aportació a l’Economia Social i Solidària?

Aprenent i establint relacions per tendir cap a una economia més social i solidària
La Fira de l’Economia Social i Solidària celebrada aquest 
mes al poble ha posat en contacte col·lectius locals interes-
sats a desenvolupar experiències comunitàries amb grups 

més consolidats en aquest tipus d’iniciatives. L’esdeveni-
ment també ha servit per començar a donar a conèixer els 
valors d’aquesta forma d’economia al poble.

El 9 de juny Montornès va acollir la Fira de l’Eco-
nomia Social i Solidària, la primera d’aquestes 
característiques que es desenvolupa al munici-
pi. L’esdeveniment es va desenvolupar a la pla-
ça de Joan Miró i a l’Escola Sant Sadurní amb es-
pais de treball i de debat dedicats a l’habitatge 
cooperatiu, el consum responsable, la sobirania 
alimentària per mitjà de l’agroecologia i experi-
ències d’economia feminista i comunitària. 

A més de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental i de Labcoop, que van col·laborar en 
l’organització, hi van participar entitats locals 
com l’Esplai Panda, Can Galvany i El Cirerer 
d’Arboç i d’altres municipis com la fundació La 
Dinamo, Sostre Cívic, l’associació La Magrana 
Vallesana, el Casal Popular El Brot i propostes 
com Som Energia, que es dedica a la comerci-PArADes A lA PlAçA De JoAn Miró

un Dels rACons De DebAt estAnD D’exPeriènCies De MuJeres PA’lAnte esPeCtACle D’AniMACió 

alització d’energia verda sense ànim de lucre i 
Som Mobilitat, que promou el transport elèc-
tric compartit.

Mujeres Pa’lante, ACAF i La Borda, tres 
exemples a seguir 
Tres de les iniciatives que van despertar més 
interès i van trobar reflex en experiències locals 
van ser les proposades per l’associació Mujeres 
Pa’lante, l’Assoc. de Comunitats Autofinança-

des (ACAF) i La Borda. En el primer cas, hi ha a 
Montornès un col·lectiu de dones interessades 
a tirar endavant propostes comunitàries per a 
qui Mujeres Pa’lante pot servir de referent, en 
tant que entitat de suport i acompanyament a 
altres dones en qüestions com la cerca de feina 
o la tramitació de papers.  D’altra banda, l’expe-
riència d’ACAF, que agrupa població originària 
de Senegal i Llatinoamèrica i potencia préstecs 
solidaris entre ciutadania, ja té alguns contactes 

a Montornès per engegar aquesta iniciativa al 
municipi. 

Finalment, la cooperativa d’habitatges La 
Borda va poder compartir la seva experiència al 
barri de Sants de Barcelona amb algunes perso-
nes del poble que ja tenen en ment tirar enda-
vant una proposta similar. L’Ajuntament també 
treballa amb l’assessorament de la fundació La 
Dinamo per impulsar un projecte d’habitatge 
cooperatiu al municipi. |
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El departament de Cultura, Festes i 
Patrimoni de Montornès promou un 
munt d’activitats aquest mes de juliol, 
però des de l’Oficina de Català voldrí-
em destacar especialment aquelles 
que tenen com a marc incomparable 
el jaciment arqueològic Mons Obser-
vans. Darrerament els alumnes dels 
cursos de català hi van fer una visita i 
alguns d’ells  es van sorprendre en des-
cobrir que enmig dels polígons s’amagava aquest bonic testimoni de 
l’inici de la romanització de les nostres terres, cap allà el s. II aC. Si encara 
sou d’aquells que no han visitat mai Mons Observans, les activitats que 
s’hi faran aquest estiu són una bona excusa per apropar-vos-hi.

El dijous 5 de juliol a les 19 h hi haurà una conversa amb l’escriptora 
Isabel García Trócoli, autora de la novel·la Rubricatus i a més el monòleg 
teatral Júlia, filla d’August, a càrrec de Mercè Rovira (activitat gratuïta); 
el divendres 6 de juliol a les 21.30  h podreu veure l’espectacle de ti-
telles Gladius i Medulina (5 € a tictactiquet.com); el divendres 13 de 
juliol Les llunes de Júpiter, una particular observació astronòmica de la 
mà de l’actor Arnau Vilardebò i de l’astrònom Albert Pla i Sànchez (5 € 
a tictactiquet.com); per acabar el dissabte 21 de juliol a les 21.30 h hi 
haurà  el Convivium, un sopar degustació de cuina romana a càrrec del 
restaurant Can Candelich i de KuanUm, que inclou visita teatralitzada 
nocturna al jaciment (15 €, a tictactiquet.com).

No dubteu ni un moment, descobriu Mons Observans! Conèixer el 
passat ens ajuda a entendre el present. Més informació a www.mons-
observans.cat/ |

una dE català, si us plau!

I com que ja tenim aquí la calor, us deixo en negreta uns mots 
d’allò més estiuencs perquè els utilitzeu adequadament!

Si voleu anar a la platja us haureu de posar el vestit de bany o 
el banyador. El vestit de bany femení de dues peces acostumem 
a anomenar-lo biquini (amb “qu” i no “k”). Els nois podeu decan-
tar-vos per un vestit de bany model eslip (escrit amb “e”) o tipus 
bòxer. També us caldrà dur xancletes (no xancles), pareo, tovallola, 
estoreta i para-sol (amb guionet). Per descomptat haureu de ficar a 
la bossa la crema solar o el bronzejador.  Si sou d’aquella mena de 
gent que vol estar còmoda, us haureu d’emportar una gandula, 
que és un seient plegable,  i no una hamaca, que també és un 
mot català, però que es refereix a aquella xarxa que pengem entre 
dos arbres si volem fer la migdiada al pati. Si teniu canalla, per força 
us haureu d’emportar la galleda, la pala i el rasclet, i si els vostres 
petits no saben nedar, també us caldrà agafar el flotador  o els bra-
çals (oblideu-vos dels “manguitos”!).  Si un cop a la platja us agafa 
set, haureu d’anar al baret, la guingueta, el quiosquet  o el quiosc 
de begudes, perquè el “xiringuito”, malauradament, encara no el 
tenim al diccionari. Un cop allà podeu demanar un gintònic (sense 
guionet) o un mojito o una caipirinha, que s’han d’escriure amb 
cursiva perquè són estrangerismes no adaptats al català. 

Bon estiu a tothom!!!. |

Recomanacions 
Descobriu  Mons Observans!

Millorem el català...
Vocabulari estiuenc

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

visita tEatralitzada a mons obsErvans
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rEstEs hUmanEs dEscobErtEs dUrant lEs Excavacions

la imatgE dE la fEsta maJor 2018

Les samarretes de la Festa Major 2018 duran 
al pit una imatge ideada per Ivan Montllor. 
Per tercer any consecutiu, el seu disseny ha 
estat l’opció més votada pel veïnat d’entre les 
finalistes del concurs de la imatge de la Festa 
Major que convoca l’Ajuntament. Com a gua-
nyador, s’ha emportat un premi de 400 € i tres 
samarretes estampades. El seu disseny també 
serà la portada del programa de les festes.

El concurs ha rebut en aquesta edició 12 
propostes vàlides, de les quals 4 van ser es-
collides com a finalistes per la Comissió de 
Festes. Un any més, ha estat el veïnat amb els 
seus vots qui n’ha decidit la guanyadora. El 
segon disseny més votat ha estat el de Sergio 
López i el tercer correspon a Carles Esteban. 
Enguany les urnes ubicades als equipaments 
han recollit un total de 723 butlletes. |

Ivan Montllor guanya 
per tercer any el 
concurs de la imatge de 
la Festa Major

Una necròpolis medieval a l’entorn 
de l’esglèsia de Sant Sadurní

Les sospites, avalades per anys de troballes 
parcials, que l’entorn de l’església de Sant Sa-
durní amagava al subsòl una necròpolis s’han 
confirmat amb les excavacions realitzades en-
tre l’abril i el maig a la plaça de Joaquim Mir. 
En tan sols 16,5 m2, s’han localitzat 25 unitats 
funeràries o enterraments, dels quals s’han 
fet 15 exhumacions de restes humanes. Això 
fa pensar als experts que el perímetre exca-
vat només és una part d’una necròpolis amb 
unes dimensions totals difícils de precisar.

La intervenció ha estat dirigida per l’arque-
òleg Ferran Diaz qui, conjuntament amb un 
equip de professionals, ha desenvolupat el 
treball de camp. Entre les fosses descober-

tes, n’hi ha algunes que ressegueixen la silu-
eta dels cadàvers que contenien: són el que 
s’anomena fosses antropomòrfiques i cons-
titueixen una forma d’enterrament singular i 
poc freqüent.

Ara es fa l’estudi de laboratori del material 
recollit per aprofundir en el coneixement del 
conjunt humà que habitava l’entorn de l’es-
glésia i la seva sagrera. També es faran anàlisis 
de Carboni 14 a les restes, que es contrastaran 
amb la datació de la ceràmica recollida.

Tot fa pensar que les restes humanes cor-
responen a l’època medieval, i que part de les 
restes ceràmiques podrien pertànyer a perío-
des anteriors. |

Fi de curs a la Biblioteca i al Casal de Cultura. Els equipaments han celebrat aquests dies la cloenda de la temporada. Entre les darreres 
propostes de la Biblioteca hi ha hagut  el “Montornès llegeix... poesia”, la visita de l’escriptor i periodista Xavier Bosch i una gran festa. El 
Casal ha organitzat un festival amb demostracions de dansa, tastets de cuina i exposicions. |

montornès llEgEix... poEsia visita dE xaviEr bosch dEmostració dE balls al casal dE cUltUra
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Esports per triar i remenar amb les 
entitats de Montornès

Les entitats esportives del municipi van treu-
re al carrer el 8 de juny el seu potencial per 
mostrar les activitats que desenvolupen i 
permetre a tothom fer un tastet de les disci-
plines que practiquen. 

La diada, la sisena consecutiva que s’or-
ganitza a Montornès, va fer gaudir especial-
ment als més joves. La plaça de Pau Picasso 
es va omplir d’estands i d’inflables on es va 
poder jugar a futbol, a bàsquet, a tennis, a 
petanca,  a escacs o a handbol, anar en bici-
cleta, fer proves atlètiques o fer una primera 
aproximació al karate. |circUït dE biciclEtEs En la vi diada d’Esports al carrEr

Club Karate Montornès. Els infantils 
Usama Karach, Iker Caminada i Judith 
Anguera, campions d’Espanya de Clubs 
en kata.

Futbol. El primer equip del Montornès 
Nord puja a tercera catalana.

Escacs. 40 persones han participat en el 
5è Torneig d’escacs de Primavera organit-
zat pel Club d’Escacs Montornès

Enduro. Yago Domínguez es posa en 
marxa en el Campionat d’Espanya d’En-
duro infantil. 

Club Atletisme Montornès. Els seus 
atletes han aconseguit 4 ors, 4 plates i 3 
bronzes en els Campionats de Catalunya.

EN 2 MINUTS... 

BrEus

Els ajuts municipals per a les entitats i clubs ja 
creats, se situen en els 67.900 €. Per primera 
vegada, hi ha hagut una convocatòria per a 
les entitats de nova creació, a les quals es des-
tinarà 2.500 €.

Les bases d’enguany han recollit criteris so-
cials i un coeficient que incentiva la promoció 
de l’activitat física i de l’esport femení. |

70.400 euros d’ajut per a 
l’esport local
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Un nou Pla de Barris

Aquest mes finalitza el compromís de la Generalitat 

amb l’Ajuntament en el marc del projecte d’interven-

ció a Montornès Nord, perquè es va retallar la pròrroga de la Llei de Barris 

de quatre anys  a dos. Aquesta decisió unilateral de la Generalitat no la 

compartim, per això vam demanar que es respectés la previsió inicial. 

Malgrat la nostra insistència i els bons resultats que cada any l’equip tèc-

nic ha presentat, la voluntat de la Generalitat ha estat finalitzar aquests 

projectes. Però no ens resignarem i mantindrem l’execució del què resta 

pendent. Ho farem per responsabilitat i per compromís amb el barri i 

amb la seva gent.

Volem continuar amb la tasca que ha generat un impacte molt positiu 

a Montornès Nord i a la resta del municipi. Gràcies als recursos aconseguits 

hem pogut fer extensius a la resta del poble alguns serveis i professionals, com 

per exemple les agents d’Igualtat i Participació. Ara ens trobem immersos 

en el disseny del nou Pla de Barris. Tenim clar que mantindrem el dispositiu 

d’Ocupació i Treball als Barris i el dispositiu del Viu i Conviu de suport a les 

comunitats de veïns. En matèria de rehabilitació d’edificis continuarem 

convocant ajuts, cercant el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 

obrint l’abast a zones del centre del municipi que també ho requereixen. 

Volem aprofitar la bona feina feta durant els darrers anys, continuar treba-

llant pels barris i seguir avançant en la millora de l’espai públic i la intervenció 

social i comunitària. 

El retorno de la política

Hoy los y las socialistas nos sentimos afortuna-

dos, ilusionados de nuevo, con ganas de hacer política, de escuchar, y de 

transformar nuestra sociedad desde el consenso.

Después de años de manipulación y utilización de las instituciones 

para sus propios intereses, la sentencia del caso Gürtel confirma aquello 

que todos sabíamos ya referente al gobierno del PP.

Ante la imposibilidad de mirar para otro lado y la necesidad de 

devolver la dignidad a las instituciones, pero también a la ciudadanía, 

se plantea una moción de censura como única posibilidad.

Ahora se inicia un momento difícil, pero confiamos en asumirlo con 

responsabilidad, con sentido de Estado y con humildad, como hacemos 

siempre los socialistas.

Celebramos especialmente el interés de Pedro Sánchez por colocar el 

diálogo en el centro de las propuestas políticas, para conseguir recupe-

rar la confianza y la regeneración de las instituciones, pero sobre todo la 

coherencia. Solo si llegamos a acuerdos podremos progresar hacia una 

sociedad que nos represente a todos y todas. Estamos convencidos de 

que esta nueva etapa pondrá a los ciudadanos en el punto esencial de 

la vida política.

En palabras de la portavoz socialista: “No queremos que los ciuda-

danos se avergüencen de sus políticos, queremos que nos vean como 

servidores públicos, comprometidos con quienes más lo necesitan, con 

los pensionistas, con los dependientes, con los parados, con quienes 

tienen empleo precario”.

Assemblea oberta

El passat 13 de juny va fer tres anys que Esquerra Re-

publicana s’incorporava per primera vegada al consistori de Montornès 

del Vallès. En aquests tres anys hem treballat per fer una oposició cons-

tructiva amb moltes propostes i prop d’una cinquantena de mocions 

al ple. Ens agrada poder treballar des de l’ajuntament d’una manera 

propositiva i construir un futur més pròsper per al nostre municipi i per 

al nostre país.

En aquests tres anys tan intensos, a més, el nostre partit ha crescut 

en militància al nostre poble i s’ha constituït el Jovent Republicà de 

Montornès. Hem aconseguit així sumar veus i diferents perspectives que 

enriqueixen el nostre projecte municipal.

Des d’Esquerra, sempre hem pensat a fer un Montornès més obert, 

transparent i participatiu. Ara que comencem a pensar en l’horitzó del 

projecte polític pel 2019 volem fer-ho d’una manera oberta, transparent 

i participativa. Per això, us convidem a una assemblea oberta el proper 6 

de juliol, on volem definir les línies principals per les properes municipals, 

triar el nostre candidat a l’alcaldia, renovar els càrrecs locals del nostre 

partit i exposar públicament els nostres comptes.

Si voleu participar, us podeu informar dels detalls pels següents mitjans:

• per Whatsapp al 717 77 17 14;

• per correu electrònic a montornesdelvalles@esquerra.cat;

• al Facebook a facebook.com/ercmontornes;

• al Twitter a @ercmontornes;

• o al nostre lloc web locals.esquerra.cat/montornesvalles. 

Locales vacios

Uno va caminando por Montornés y se entristece de la 

cantidad de locales vacíos que tiene el pueblo. Negocios 

que intentaron sobrevivir y que han tenido que bajar la persiana. Desde el 

Ayuntamiento se hizo un “diagnóstico” de esta situación y fue curioso que 

en la presentación ya se nos dieran datos desactualizados y aún hubieran 

más locales vacios que pocos meses antes. Hasta se dijo que el negocio que 

recomendaban montar era una marisquería (por si alguien se aventura) y 

un sitio para dejar a los niños (tipo ludoteca) las personas que acudían a 

trabajar al polígono industrial, sin saber este técnico que la “escola bressol” 

municipal está a solo un 60% de ocupación.

¿Qué hace el Ayuntamiento para solucionar esto? Primero un programa 

que se llama “aixequem persianes” que ya se ha demostrado que desde 

luego para dinamizar el comercio no sirve. Ahora nos dicen que van a 

contratar un técnico para “dinamizar el comercio”.

Nosotros consideramos que lo que hay que hacer es simplificar la bu-

rocracia y bonificar las tasas a los ciudadanos que quieran emprender un 

pequeño negocio en el pueblo.

Si una persona quiere montar un negocio en Montornés, lo primero que 

tiene que hacer es  pagar las tasas municipales además de un proyecto 

técnico aunque su actividad sea inocua. Si el pequeño emprendedor está 

cargado de ilusiones pero escaso de ingresos, lo que hacemos es ponerle 

una traba más. Les advertimos que el Ayuntamiento abre expediente y 

amenaza a los comerciantes con multas coercitivas reiteradas de 600 euros 

cada una. Así se dinamiza el comercio sí señores, les felicitamos.
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Tot just falta un any per acabar aquesta 
legislatura 

Alguns valoraran la legislatura com a positiva, però per 

a nosaltres, aquesta legislatura de 8 anys amb el mateix govern i la ma-

teixa majoria absoluta és un  fracàs i ens provoca un autèntic desencís. 

Si 8 anys només donen per construir una carpa polivalent, un teatre, del 

qual tot just s’han reiniciat les obres i la nova l’escola Palau d’Ametlla la 

veritat és que és poca inversió per un Ajuntament que cada any remena 

uns 21 milions d’euros. La carpa és un equipament que des de la seva 

construcció no para de reformar-se i el teatre ha tingut  2 anys d’atu-

rades les obres. Des d’un bon principi nosaltres vàrem manifestar que 

l’edifici no tenia cap valor arquitectònic i que era millor tirar-lo a terra i 

fer-lo tot de nou. Del teatre vell, que n’aprofitarem, si hem de reforçar-lo 

i aïllar-lo tot? Un altre problema que es presenta és la ubicació de la no-

va escola al barri de Can Parera, un equipament més per a un barri que 

ja acull, la Biblioteca, l’Escola de música, el Cap, l’Ajuntament i l’escola 

Can Parera. El trànsit tant de persones com de vehicles serà important 

i de moment les solucions no apareixen. En 8 anys el servei de neteja 

del poble no ha millorat, al contrari, en 8 anys quantes campanyes de 

sensibilització han promogut des de l’Ajuntament incentivant a la gent 

que utilitzi les papereres, que recullin els excrements del gossos, que 

dipositin la brossa al seu contenidor? Esperem que aquest escrit  els faci 

posar-se les piles. 
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Populismo y clientela

En Montornés en los últimos 7 años, hemos vivido una 

transformación en cómo se plantean los asuntos que 

todos los ciudadanos necesitamos. Pasamos de ser un pueblo en el que 

la confianza daba lugar al apoyo a la institución al completo, a ser úni-

camente los caprichos de unos cuantos, colocando el populismo a una 

altura que no es posible cuantificar.

La planificación para todos ha pasado a un segundo plano, ejemplos 

como, modificar Can Saurina, es correcto que era necesario, pero cam-

biar el nombre de la plaza y su estructura solo para una minoría, esto es 

claramente “clientelismo”. Hacer un gasto tan descomunal para el mu-

nicipio, sin hacer partícipes a todos de este cambio, nos dice mucho de 

cómo se gobierna aquí, olvidando las grandes necesidades que tenemos.

Montornés necesita una Residencia-Centro de Día con urgencia y no re-

tocar calles que ya están hechas que supone más de 3,4 millones de euros.

No preocuparse del mayor problema de nuestros ciudadanos ha sido 

lo que nos han demostrado en estos años, siendo el segundo municipio 

de la comarca con más paro, solo se les ocurre que dando ayudas ya 

está, dejando de lado su trabajo para solucionarlo. Nosotros queremos, 

desde estas líneas, dar la voz a la mayoría y decir claro que quienes 

deben escuchar, no escuchan y hacen lo que ellos deciden cuando se le-

vantan por las mañanas, porque su programa no se parece en nada a lo 

que luego han hecho. Seguiremos proponiendo las cosas que nos piden 

y necesitan los ciudadanos sin decaer en la búsqueda del bien común.
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| dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

| 26 de juny |

Campanya de donació de sang
De 16 a 20 h, a la Biblioteca  

| 7 de juliol |

Festival aniversari de l’AV del 
Centre
A partir de les 17 h a la pl. de Pau 
Picasso
Festival d’estiu de la Hermandad Ntra. 
Sra. del Carmen
A les 20 h al c. de la Casa Nova

| 8 de juliol |

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
A les 10.30 h, a les piscines d’estiu

| 12 de juliol |

Xerrada: la situació actual dels 
territoris ocupats de Palestina
A les 19 h a Can Saurina

| 13 de juliol |

Jocs de taula al carrer
A les 18.30 h a la plaça del Poble

FESTES DE SANT JOAN
| 23 de juny |

Tobogan aquàtic gegant
A les 11 h, al carrer del Vallès
Berenar per a la gent gran i ball  
popular amb el duet Esquitx
A les 18 h, a l’Escola Marinada
Aquafesta amb Més tumàcat
A les 18 h, a la plaça del Poble
Espectacle de foc i petit correfoc
A les 21.30 h, a la plaça del Poble
Encesa de la tradicional foguera de 
Sant Joan
A les 22.30 h, al carrer de Federico 
García Lorca
Ball de revetlla amb el duet Ària
A les 23 h, a la plaça del Poble
Festa jove amb DJ Rubén i DJ Alain
A les 00.30 h, a la plaça del Poble

| 24 de juny |

Paella popular
A les 14 h, a l’Escola Marinada
Festival de danses
A les 19 h, a la plaça del Poble
Sopar de germanor a la fresca
A les 21.30 h, a la plaça del Poble

Xirigotes i comparses
A les 23 h, a la plaça del Poble

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 30 de juny |

Sac de Trons (Taller de bateria)
A les 16 h, a l’Espai Cultural Montbarri
Inscripcions: entrades.montornes.cat

ESTIU JOVE
| del 25 de juny al 20 de juliol |  

Els dilluns de 17 a 21 h pels carrers de 
Montornès: Videomatón
Els dimarts de 17 a 20 h a la plaça de 
Pau Picasso: Inflables
Els dimecres excursions a la platja, 
Illa Fantasia, Montseny Aventura i 
Tibidabo
Els dijous de 17 a 20 h a Can Xerracan: 
tornejos
Els divendres de 20 a 2 h a Can 
Xerracan: Nit Jove
Dissabte 7 de juliol, Festival Urbà 
(Aparcament del CEM Les Vernedes)
Dissabte 14 de juliol, durant tot el dia, 
Escape Room a Can Xerracan

EXPOSICIONS
Escales d’art: “El 
Montornès d’anys enrere. Els 
esports”
Fins al 30 de juny a la Biblioteca 
Fotografies del Col·lectiu de 
fotògrafs de Montornès
Del 6 al 21 de juliol a Can Saurina

MONS OBSERVANS
NITS D’ESTIU A LA ROMANA
| 5 de juliol  |
La història novel·lada
A les 19 h

| 6 de juliol |
Titelles: Gladius i Medulina
A les 21.30 h. Preu: 5 €

| 13 de juliol |
Les llunes de Júpiter
A les 21.30h i a les 22.30 h. Preu: 5 €

| 21 de juliol |
Sopar degustació i visita 
teatralitzada
A les 21.30 h
Informació i inscripcions
www.monsobservans.cat




